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2 AGENDA
6-9 Oogst- en zaden
ruilmarkt
Veerwagenweg

UITSLAG FOTOWEDSTRIJD

De ontknoping van de fotowedstrijd is een feit. En we hebben vier winnaars!
Alle vier de winnende foto’s komen zowel op de Veerwagenweg als de
Binnenweg te hangen.
Er zit een prijsuitreiking aan vast voor de gelukkige vier. Wanneer en in
welke vorm wordt binnenkort bekend gemaakt.
De activiteitencommissie

2 OPZEGGING
Wil je je lidmaatschap en tuin opzeggen?
Dan graag afmelden bij het bestuur
(verhuur.vth.@gmail.com).
Graag vóór oktober!

3 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

4 OOGST- EN ZADEN RUILEN
VEERWAGENWEG

5 HELPENDE HANDEN; VACATURES

✓
✓
✓

DIVERSE FUNCTIES
Koffiediensten
Bestuur
Hulp op schooltuinen

(niet in volgorde van belangrijkheid)
Volkstuinvereniging Houten is bekend vanwege twee
complexen in Houten. Aan de Veerwagenweg en aan
de
Binnentuin
zijn
vele
enthousiaste
amateurtuinders aan het tuinieren en dragen op hun
manier bij aan de biodiversiteit van Houten.
Zoals elke vereniging draait het op vrijwilligers.
Enthousiaste mensen die graag hun steentje
bijdragen.

Bent u ook zo’n aanpakker?
Geeft u zich dan vooral op voor een van de genoemde
functies en draag bij aan deze gezellige en gezonde
vereniging.
Mail naar info@vthouten.nl
Beloning conform de regels en statuten van de
vereniging. Schroom niet om ook informatie op te
vragen.

Op 6 september houden Josine en ik een oogst
ruilmarkt op de Veerwagenweg van 11.30 tot 13.00 uur.
De bedoeling is dat je groenten, fruit of zaden ruilt die
je over hebt met de andere tuinders. Ferry zorgt voor
de inwendige mens met een lekker kopje soep.
Dit is gelijk een mooie gelegenheid voor nieuwe
tuinders (wij dus ook) te leren kennen en succes
verhalen te delen.
Wij zien jullie graag op 6 september a.s.
Uiteraard houden we de Coronaregels aan met 1,5
meter.
Met gastvrije groet, Miranda Slee

NB Of en hoe de schooltuinen volgend jaar gebruikt
gaan worden is nog niet bekend. Heeft u interesse
dan wordt u op de hoogte gebracht.

6 TUINDIENSTEN EN KOFFIE!
Zie bijgaand rooster! Tuindienst start om 09:00 uur!
Uiteraard wordt het koffieschenken om 10 uur 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

voorltrs

naam

Datum tuindienst

B-026

M.M.

Jongeling

12-09-20

B-050B

H.C.A.

Schoenmakers

12-09-20

B-075

E.

Verwoest-Schöne

12-09-20

B-104A

B.

Kesharie

12-09-20

B-133B

T.

Dijkstra

12-09-20

B-004A

J.M. van

Rijsbergen

12-09-20

B-035B

M. van

Rookhuijzen

19-09-20

B-051

C.

Galenkamp

19-09-20

B-077

H.M. van der

Steen

19-09-20

B-105A

R.A. van

Geffen

19-09-20

B-134

E.A.

Scholten

19-09-20

B-165

A.W.

Bierman-Verhoef

19-09-20

