
 

 

Vragenlijst 

We organiseren binnen de vereniging af en toe een activiteit 
voor de leden. Vanuit het bestuur zijn we erg benieuwd naar 
jouw mening over deze activiteiten: 

• Wat vind je van de activiteiten zoals deze nu worden 
 georganiseerd? 
• Moeten we ermee doorgaan, aanpassen of ermee 
 stoppen? 
• Heb je zelf ideeën voor een activiteit? 
• Wil je helpen bij de organisatie van één of meerdere  
  activiteiten? 

Om het voor jou eenvoudig te maken om ideeën door te 
geven en daarna voor ons om deze te beoordelen hebben we 
een vragenlijst/enquête gemaakt. Via de onderstaande link 
kan de enquête geopend worden. 
Het invullen kost slechts een paar minuten dus we hopen dat 
je de vragen wilt beantwoorden. 
  
https://forms.gle/mLvZ7tY6r6aomLDk8 
  
Het bestuur 

Watertonnen 

Het water in de tonnen is niet meer koud 
Dat is waar een plantje meest van houdt 
Maar is de ton niet vol 
Dan vergaat je snel de lol 
Daarom een klein doch redelijk verzoek 
Gebruik de watertonnen op elke hoek 
En pomp het water er weer in 
Zo heeft iedere tuinder goede zin! 
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AGENDA 
 

https://forms.gle/mLvZ7tY6r6aomLDk8


 

Website vereniging 

Voor onze website 
wordt er door de 
beheerder ook veel 
moeite gedaan om 
deze up-to-date te 
houden.  
Ben je kwijt op welke 
datum je 
ingeroosterd werd 
voor de tuindienst? 
Kijk dan op de 
website onder 
‘leden’. 
Maar ook onder 

Schooltuinen staat leuke informatie.  
 
Kortom. Neem ’s een kijkje.  

 

Tuindiensten 

U bent zelf verantwoordelijk voor het 
inhalen van de tuindienst als u niet kunt 
op de dag dat u bent ingeroosterd. Handig 
om het rond de datum van het rooster te 
doen! De zaterdag ervoor of erna!?  

 

naam voorltrs tuin 1 datum 

Nederlof S. B-140A 20-7-2019 

Weber H. B-152B 20-7-2019 

Wesselink-van Buren H. B-136A 20-7-2019 

Winkelhoff M. van B-037A 20-7-2019 

Zhu A. B-131B 20-7-2019 

Apel H.G.   B-098A 27-7-2019 

Goudkamp J.W. B-112 27-7-2019 

Karssen C.  B-006 27-7-2019 

Scheepmaker J. B-102 27-7-2019 

 

Vakantie!? 

Gaat u de komende periode op vakantie? Wij wensen 
u dan een fijne tijd en kom uitgerust weer terug. 
Bekijk in die ‘vreemde’ landen ook eens een tuin. Wie 
weet wat voor leuks je tegenkomt! Onthou het goede 
en wilt u dit delen?  
Stuur uw bevindingen en eventuele tips (ook 
recepten) naar de moestuinkoerier!  

mtkoerier@gmail.com 
NB denk daarbij aan de tips uit eerdere 
nieuwsbrieven. Nieuwe onderwerpen = nieuwe mail. 
Dus niet beantwoorden. Waarvoor mijn dank. 

http://www.vthouten.nl/
mailto:mtkoerier@gmail.com

