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1  ZADENBESTELLINGEN 

 

De zaadcatalogus van Garant Zaden is weer ontvangen. Ze zijn weer 

gesorteerd en voorzien van een machtigingsformulier. In de komende 

weken wordt deze bij alle leden bezorgd door een groep vrijwilligers. 

Daarna kan voor iedereen het echte uitzoekwerk weer beginnen. Heb 

je nog zaad over van afgelopen jaar of misschien wil je weer eens wat 

nieuws proberen? Dit is voor veel tuinders een leuk klusje voor de 

komende maand als er op de tuin toch niet zoveel te doen is.  

 

Net als in vorige jaren krijgen de 

leden van VTHouten 25% korting 

over de gehele bestelling en 

geldt dat je een machtiging geeft 

voor automatische incasso. 

VTHouten betaalt Garant Zaden 

en het bedrag voor jouw 

bestelling wordt vervolgens bij 

jou geïncasseerd door de 

vereniging. 

 

De bestellingen worden 

afgeleverd bij het winkeltje op 

het complex aan de Binnenweg. 

Meestal is dit eind januari, begin 

februari. De aardappelen worden 

altijd later geleverd. Nadat 

Garant Zaden de 

zaadbestellingen heeft geleverd 

zal het door hen vastgestelde bedrag, inclusief aardappelen, worden 

verlaagd met de korting.  

Lever het machtigingsformulier samen met de bestellijst(en) uiterlijk 

zondag 8 januari 2023 in bij één van onderstaande contactpersonen.  

 

Joop van Pelt  Daalderslag 3  

Michel Wiering  Boogmuur 8  

Peter de Klein  Graanhoeve 24  

Gerrit Mensch  Onderdoor 6-3  

 

Groetjes, Michel 
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Afmelden/wijzigen tuindienst 

tuincomm.vth@gmail.com 

 

Vragen aan bestuur 

info@vthouten.nl 

 

Vragen over tuinverhuur 

verhuur.vth@gmail.com 

Website www.vthouten.nl 

 

Heb je een wijziging in je 

adresgegevens, mail of 

huisadres? Graag mail naar 

het bestuur en de 

moestuinkoerier.  

Facebook? Wordt ook lid van 

onze groep 

https://www.facebook.com/g

roups/VTHHouten 
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2 ALTERNATIEF VOOR GARANT ? 

Beste Volkstuinders, 

 

Een tuin waar je trots op wilt zijn, dat wil toch 

iedereen! 

En dat is nu precies waar wij als *Basiszaden* voor 

staan. En waar de tuin dan mee vullen? Moderne, 

misschien genetisch gemanipuleerde rassen? Liever 

niet, onze bewuste keuze is daarom ook “terug naar de 

basis”. En zo ontstond de naam ” *Basiszaden* “. Oude 

landrassen, die tegen een stootje kunnen en decennia 

lang in stand zijn gehouden door de tuinders zelf. 

Onze rassen zijn dus ook met zorg gekozen en zijn 

*absoluut GMO-vrij* en de zaden zijn ook *NIET* 

ontsmet. 

Maar wie zijn wij? Wij zullen ons even voorstellen. Gea 

al 37 jaar werkzaam in de administratieve sector en 

Erik al 37 jaar in de zadenbranche. Sinds 2017 wonen 

we in een nieuwbouwhuis is Meppel en krijgen we van 

alle kanten veel complimenten over onze achtertuin. 

Ook de vogels en insecten hebben onze tuin gevonden. 

Want ook al heb je geen grote tuin, er altijd wel een 

plekje te vinden is voor wat bloemen, kruiden of 

groente.  

In het voorjaar van 2020 hebben wij daarom besloten 

een webshop te beginnen met de naam 

www.basiszaden.nl waar je groente-, bloemen- en 

kruidenzaden kunt kopen tegen een zeer redelijke 

prijs. 

Onze zaadzakjes zijn minimaal belastend voor het 

milieu, de teksten op de zakjes worden niet geprint 

maar ingebrand, dus gebruiken we daarvoor geen inkt. 

 

Welk assortiment ga je verkopen, zoveel mogelijk of ga 

je voor assortiment met van alle soorten een paar 

rassen? Dus meer kijkend naar de raseigenschappen, 

dwz zomer of winterrassen, bepaalde vorm en het 

gebruik daarvan. *Én, niet geheel onbelangrijk, een 

scherpe prijs en een snelle levering (dus geen 3 weken 

wachten of soms nog langer.)* 

Omdat Erik heel wat mensen uit de branche kent, en 

weet waar “Abraham de mosterd haalt” en zodoende 

ook weet waar en bij wie kwaliteit te koop is.  

 

Om deze actie ook nog wat extra te geven willen we 

jullie ook een korting van 10% geven op onze toch al 

zeer scherpe prijzen. Deze aanbieding loopt tot en met 

31 December 2022. De kortingscode die jullie daarvoor 

kunnen gebruiken is 22VTVBZ. 

3 VERLOREN 

 

 
 

Vrijdag de 19e, heb ik bij het hek van de VTH aan de 

Binnenweg het oplaadbare achterlichtje van mijn 

sportfiets verloren. Dit is gebeurd bij het op de 

achterdrager zetten van een zak met aardappelen. Het 

lampje lijkt wellicht een onbeduidende waarde te 

hebben en is misschien ook zo achteloos opgeraapt. 

Het lampje is echter dermate prijzige dat ik probeer 

om mogelijk via de koerier aandacht te vragen voor dit 

verlies. Wellicht is het gevonden en kan ik hem terug 

krijg. Alvast dank! Michel van Rossenberg 

 

Geef even door als je het gevonden hebt en ik geef het 

door aan Michel van Rossenberg. 

4 ACTIVITEITENCOMMISSIE 

De activiteitencommissie kan versterking gebruiken. 

Heb jij leuke ideeën voor de vereniging en wil je die 

ook uitvoeren? Geef het door!  

ac.vthouten@gmail.com 

5 WEBSITE 

Wie, oh wie! 

Jacomijn Villerius heeft aangegeven te willen stoppen 

met het verzorgen van de website van onze 

tuindersvereniging, www.vthouten.nl . 

Jarenlang heeft zij die klus in haar eentje gedaan, 

waarvoor we haar van harte willen bedanken. 

Wat nu? Wie binnen de vereniging kan deze klus 

overnemen? We zijn op zoek naar een of meerdere 

vrijwilligers. Een combinatie van onderstaande kennis 

en kunde zou mooi zijn. 

 

https://www.basiszaden.nl/
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• Een webmaster met kennis van Wordpress om de 

website technisch te beheren en zo nodig aan te 

passen. 

• Een contentmanager om berichten te verzamelen, 

te plaatsen en reacties te verwerken. 

• Een stylist(e) om te helpen de website een nieuw 

jasje te geven. 

Bij voldoende belangstelling kunnen we een klein 

groepje maken om te kijken naar de functie, opzet en 

vormgeving van de website www.vthouten.nl. 

Aansluitend kunnen we het werk voor de website te 

verdelen. 

De website www.vthouten.nl draait onder Wordpress. 

De wachtwoorden van de provider en van de website 

zelf zijn recent overgedragen aan mij als secretaris van 

het bestuur. 

Iets voor jou?  

Graag je reactie naar 

Ton Mulders, secretaris bestuur VTH 

secr.vth@gmail.com 

6 BLADAARDE 

Van Hannah kreeg ik deze tip: 

Dit voorjaar schreef Loethe Olthuis in de Trouw 

interessante stukjes over potgrond 'De duistere kant 

van potgrond'. Ze schreef ook een artikeltje over het 

zelf maken van bladaarde, goede basis om je eigen 

potgrond/zaaigrond of tuinaarde te maken. Alhoewel 

er nog blad aan de bomen zit begint er ook al wel best 

wat te vallen. Hét moment om een bladcomposthoop 

te maken.  

En ik ben zelf zeer enthousiast over compostdoek, 

waarmee je in je composthoop een goed klimaat kunt 

creëren wat het composteringsproces ten goede komt 

en door het afdekken met dit doek wat weinig water 

doorlaat maar wel lucht voorkom je ook uitspoelen van 

voedingsstoffen in de compost. 

Misschien een idee als er geïnteresseerden zijn om dit 

compostdoek gezamenlijk te bestellen? 

 

https://compostdoek.nl/ 

  

https://www.trouw.nl/leven/maak-je-eigen-potgrond-

leuk-om-te-doen-en-een-stuk-voordeliger~b533a5a7/ 
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