
 

Goede buren 
Er wordt vaak over gesproken. Wat is een goede combinatie in de 
volkstuin. Welke gewassen helpen elkaar, versterken elkaar. In een 
artikel van ‘Tuinidee’ (mei/juni 2020) wordt hierop uitgebreid 
ingegaan. Een leuke hierbij is het geval van de Drie Zusters: mais, 
pronkbonen/snijbonen en pompoen. De hoge maisstengels vormen 
een stevige klimsteun voor de bonen. De bonen halen stikstof uit de 
lucht en geven die weer af aan de boden, waar de planten van 
profiteren. De pompoen zorgt met zijn grote bladeren voor schaduw 
op de grond, zodat deze minder snel uitdroogt. Ook zonnebloemen 
kunnen als steun voor de bonen worden gebruikt.  
Hieronder nog een schema met nog meer tips. 
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AGENDA 
Evenementen zijn 

voorlopig niet 
toegestaan.  



 

 

Belangrijke mailadressen: 
• Afmelden/wijzigen tuindienst 

tuincomm.vth@gmail.com 

• Vragen aan bestuur info@vthouten.nl 

• Vragen over tuinverhuur 
verhuur.vth@gmail.com 

• Website www.vthouten.nl 

• En heb je een verzoekje voor de 
moestuinkoerier? Mail dat dan, in een 
NIEUWE mail naar mtkoerier@gmail.com 

Tuindiensten en koffie! 
Zie bijgaand rooster!  
Het is u vast al opgevallen dat 13-6 niet is 
vermeld. Op die zaterdag kunt u gerust 
komen als het in het rooster vermelde 
moment voor u niet uitkomt!  
Start om 09:00 uur!  
 
Uiteraard wordt het koffieschenken Corona 
proof gedaan; 

• Niemand, behalve de koffiezetter in de 
kantine. Er wordt een tafeltje voor de 
ingang gezet.  

• Degene die koffiezet schenkt in. 

• We gebruiken weer even 
wegwerpbekertjes.  

• We houden afstand (de picknick tafels 
worden uit elkaar geschoven). 

 

Tuinnr m/v naam voorltrs 
Datum 
tuindienst 

B-003B M Berg R.B. van den 20-06-20 

B-035A V Zuidhoek A. 20-06-20 

B-058A V Buurman M. 20-06-20 

B-085 M Post - van Os E. van der 20-06-20 

B-117 M Roubos D.J. 20-06-20 

B-138 V Beurden C.M.L.M. van 20-06-20 

B-013 V Bakker S. 20-06-20 

B-040A V Puyman D.J.H. 20-06-20 

B-049 M Tempel W.M. van den 20-06-20 

B-064B m Rossenberg M.G.A. van 20-06-20 

B-093 M Brunsveld M.A.J. 20-06-20 

B-122 M Rothuis F.T. 20-06-20 

B-144 M Elberse P.W. 20-06-20 

B-015 V Weide C.D. 27-06-20 

B-041B M Doorschot J.N.H. 27-06-20 

B-065A V Damen S. 27-06-20 

B-095A V Mil E.K.D.M. van 27-06-20 

B-123 V Burgers E. 27-06-20 

B-145 M Zwartenkot R. 27-06-20 
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