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1  ACTIVITEITENCOMMISSIE 

1.1 OPROEP 
Heeft u ook zo genoten het afgelopen jaar tijdens het oogstfeest, de 

stekjes ruilmarkt en het 45-jarig jubileumfeest? Wij ook! 

Om komend jaar weer leuke dingen te organiseren voor de tuinders 

hebben wij hulp nodig. 

Ko, Michel, Ferry en Miranda zijn op zoek naar twee of drie vlotte 

tuinders die mee willen denken, creatief en actief zijn maar ook 

doorpakken. Herkent u zichzelf hierin en wilt u meehelpen leuke dingen 

te organiseren? Dan is de activiteitencommissie op zoek naar u. 

Af en toe een avondje bijeenkomen om ideeën te bespreken en als een 

activiteit nadert iets vaker. Maar er is altijd koffie met iets lekkers. 

Het kost niet veel tijd maar het maakt de vereniging zoveel leuker. U 

kunt zich aanmelden bij een van de commissieleden of via 

ac.vthouten@gmail.com 

 

1.2 NIEUWJAARSBORREL 
 

 

1 INHOUD 

1 Activiteitencommissie ........ 1 

1.1 Oproep ............................. 1 

1.2 Nieuwjaarsborrel ............. 1 

2 WEBsite .............................. 2 

3 zadenbestellingen .............. 2 

Agenda 
7 januari 2023 

nieuwjaarsborrel 

 

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 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. 

 

• 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 

3 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  
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