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1 BESTELLINGEN ZADEN EN AARDAPPELS 

1.1  GARANT ZADEN 
De afgelopen twee weken heb ik geholpen in het tuinwinkeltje omdat de 

vaste vrijwilligers verhinderd waren. Ik heb dit met plaatsvervangende 

schaamte gedaan. Op 21januari hebben alle leden bericht gehad dat de 

bestelde zaden waren afgeleverd en konden worden opgehaald. NU, vijf 

weken laten, zijn er nog zo’n 20 medetuinierders (M/V) die hun 

bestelling niet hebben opgehaald. Het zou iedereen sieren om 

bestellingen z.s.m. op te halen. 

 

Groet van Jaap Kant 

1.2  GOED NIEUWS ! 
De door u bestelde pootaardappels zijn geleverd. U kunt ze zaterdag in 

de tuinwinkel ophalen. In verband met het weer graag z.s.m. Alvast 

hartelijk dank. 

2 TUINCOMMISSIE 

De tuincommissie heeft, nu het seizoen op ‘uitbarsten’ staat, een rondje 

over de tuinen gedaan en daarbij volgt de volgende opmerking.  

Tip:  

Zorg dat je de tuin nu schoon en verbouw klaar maakt. Ook tijd om de 

hekken te repareren en ander onderhoud. Kan je fris aan het seizoen 

beginnen en kan je nog meer genieten. 

 

Trouwens, volgens het huishoudelijk reglement moet de tuin 1 april 

seizoensklaar zijn. 
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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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3 PEILING 

Wilt u deze peiling invullen als dat nog niet is gedaan? 

Zoals we vorige week vroegen gaat dit om de aankoop 

van biologisch plantgoed en de aansluiting op de 

pompen.  

 

Reacties op aankoop biologisch plantgoed: 

 

 

Aansluiting pomp 

Uit de reacties blijkt dat er nog onduidelijkheid is over 

de genoemde elektrische pomp. Hier wordt niet 

bedoeld dat er elektriciteit wordt aangelegd maar een 

aansluiting op de pomp voor waterdoorvoer. Het heeft 

de voorkeur dat, indien men een pomp wil 

aanschaffen, dit een pomp is op accu die je thuis kan 

opladen. Pompen op brandstof maken inderdaad veel 

lawaai en kunnen dan alleen gebruikt worden als er 

verder niemand is zodat je niemand stoort.  

 
 

4 TUINTIPS MAART 

Veel van onze leden zijn ervaren en weten wat te 

doen, maar we hebben ook nieuwe leden. Laat de 

nieuwe leden vooral aan de ervaren tuinders hun 

vragen voorleggen.  

Maar een paar tips zijn nooit weg.  

Zo kan je beginnen met voorzaaien, zoals ook in de 

vorige moestuinkoerier al vermeld. En als je plastic 

labels gebruikt: schrijf dan vooral met watervaste stift 

(weet ik uit ervaring   ) 

 

Haal dode plantenresten weg en probeer een flinke 

laag compost aan te brengen. Je kan een woelvork 

gebruiken om die een beetje in te werken.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUDdBNY0gsovWa9dG4zVUhJnoZ7BBfIsuvtdv4XFzxdJADpQ/viewform?usp=sf_link

