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1  ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) 

De afgelopen twee jaar kon de ALV alleen schriftelijk plaatsvinden door 

Corona. Dit jaar kunnen we gelukkig weer bij elkaar komen. 

 

Woensdag 22-2 vanaf 19.30u ben je welkom in cultuurhuis Schoneveld. 

 

Wat gaan we bespreken in de ALV? 

- De resultaten van de enquête en de vervolgacties. 

- Verslag over 2022. 

- De financiële resultaten van het afgelopen jaar. 

- Bestuursverkiezing. 

- Begroting voor 2023 inclusief vaststellen van de contributie. 

- Plannen voor 2023. 

 

Net als altijd sluiten we de avond af met een borrel. Bij eerdere ALV's heb 

ik geconstateerd dat dan altijd de echt belangrijke zaken worden 

besproken.  

De relevante informatie vind je in de documenten bij deze moestuin-

koerier zodat je niet onvoorbereid naar de ALV hoeft te komen. 

Met vriendelijke groet 

Michel 

2  TIPS VAN AARDBEIPLANTJE.NL 

• Mijn aardbeiplanten zien geel en de bladeren worden bruin! 

Geen zorgen! Dat is heel normaal in deze tijd van het jaar. De verkleuring 

van de bladeren hoort er bij in deze periode. Vanaf maart zult u zien dat 

er weer nieuwe bladeren komen uit het hart van de plant, waarbij de 

oude bladeren vanzelf eraf vallen.  

• Moet ik mijn planten nog afdekken= 

Aardbeiplanten kunnen een paar graden vorst prima verdragen. De 

combinatie van matig tot strenge vorst met wind, kan echter wel degelijk 

zorgen voor schade. Als er de komende periode nog strenge vorst wordt 

voorspeld, dan raden we zeker aan om de planten nog af te dekken met 

vliesdoek of plastic.  

 

Wil je nog meer tips of plantjes kopen. Kijk op www.aardbeiplantje.nl 

3  FILMTIP 

Wat gebeurt er allemaal onder de grond, onder onze voeten, onder onze 

moestuin? https://www.onderhetmaaiveldfilm.nl/ 

De film wordt voorlopig helaas niet in Houten getoond. Wel kunt u de 

film op 27 februari zien in theater Slachtstraat te Utrecht. 
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Agenda 
Jaarvergadering  

22 februari 19:30 u 

 

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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4 EXPOSITIE NOG TOT 5 MAART! 

 

Van 15 januari tot en met 5 maart 2023 is de expositie 

“Tuinvogelgeluk & LIEVE Grapjes” te zien in 

Griftsteede (Utrecht). 

 
 

www.annettevanderswaluw.nl 

atelier@annettevanderswaluw.nl 

06-248 06 487 
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