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1 NIEUW LOGO 

Het is je vast al opgevallen. Het nieuwe logo dat op de stukken van de 

jaarvergadering prijkte. Ontworpen door Sharon van Enthoven. Heel 

mooi! Kleine opmerking vanuit de vergadering dat er Volkstuinvereniging 

staat terwijl het officieel Volkstuindersvereniging is. Dus het logo wordt 

nog een beetje aangepast maar is al helemaal van deze tijd.  

2 ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) 

Het was een goede en gezellige bijeenkomst, afgelopen woensdagavond 

in cultuurhuis Schoneveld. De vragen en opmerkingen die zijn besproken 

worden uiteraard verwerkt in een verslag dat u allen nog toegestuurd 

krijgt.  

3 WATERBAKKEN VEERWAGENWEG 

 
De nieuwe huurder van de tuin wil deze weg hebben. Als u ze wil dan 

kunt u ze zaterdag 25 februari in de morgen nog ophalen. Daarna worden 

ze verwijderd-vernietigd. Mail meteen even naar de secretaris als u 

interesse hebt.  

4 TUINDIENSTEN BINNENWEG 

Op 8 april starten de tuindiensten weer. U kunt dus ergens de komende 

weken het rooster verwachten. Hou de moestuinkoerier in de gaten! 
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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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5 VRAGEN, VRAGEN! 

5.1 PLANTGOED 
De vereniging koopt het plantgoed in bij Jongerius. Er 

zijn minimum aantallen die besteld moeten worden. 

Sommige planten zijn al sinds vorige jaren biologisch 

maar niet alles is dat standaard. Biologisch is ook iets 

duurder.  

Daarom willen we graag van u weten of u er in 

geïnteresseerd bent.  

5.2 WATERPOMPEN 
Wilt u een electrische pomp gaan gebruiken of heeft u 

er wellicht al een? Graag wil het bestuur weten of er 

geïnvesteerd moet worden in extra aansluitingen op 

de bestaande handpompen zodat de electrische pomp 

erop aangesloten kan worden.  

 

Wilt u daarvoor deze peiling invullen? 

 

 

6 10 GROOTSTE ZAAIFOUTEN VOLGENS 

GARDENERS WORLD 

• Te vroeg zaaien; door de temperatuur en te 

weinig licht binnenshuis ontstaan slungelige 

futloze plantjes.  

• Verkeerde zaaigrond; zelf zaaigrond maken is 

makkelijk; mix 2 delen kokosvezels met 1 deel 

perliet en 1 deel potgrond. 

• Grond te nat of te droog; hoewel zaden vocht 

nodig hebben om te kiemen is water nodig 

maar met veel nattigheid doorbreek je 

kiemrust en als je ze daarna laat uitdrogen dan 

kiemen ze niet meer.  

• Niet de juiste zaaidiepte; check of het 

lichtkiemers zijn of donkerkiemers. 

• Koudekiemers krijgen geen kou: de naam zegt 

het al. Deze planten kun je beter in het najaar 

zaaien.  

• Potten zijn niet schoon; eerst schoonmaken 

om ziekten en plagen geen kans te geven.  

• Verkeerde zaaimethode; controleer daarvoor 

de verpakking voor de juiste methode. 

• Je zaden wegspoelen bij het water geven; zet 

de trays of potjes in een laagje water. 

• Niet beschermen tegen muizen en vogels; 

bedek eventueel je zaaigoed met 

vogelvriendelijke netten. 

• Niet correct labelen; kent u dat? Een bak vol 

kiemplantjes die allemaal op elkaar lijken. Zorg 

dat je meteen labels erbij plaatst zodat je weet 

wat, waar gezaaid is.  

Uitgebreid de tips lezen? Zie website Gardeners World. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUDdBNY0gsovWa9dG4zVUhJnoZ7BBfIsuvtdv4XFzxdJADpQ/viewform?usp=sf_link
https://www.gardenersworldmagazine.nl/groene-school/kweken/grootste-zaaifouten-voorkomen/?utm_source=nieuwsbrief_gw&utm_medium=email&utm_campaign=FNL1502_CM9&utm_content=P1%20Nieuwsbrief%20afbeelding%20boven_FNL_Nieuwsbrief_Standaard_Nieuwsbrief

