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DROEVIG NIEUWS

Helaas hebben we bericht ontvangen dat onze medetuinder Jan de Jong
afgelopen week is overleden. Hij had een tuin aan de Binnenweg.
Afgelopen oktober kreeg hij bericht dat hij ongeneeslijk ziek was. Toch is hij
het ‘gevecht’ aangegaan en hij was ruim een maand geleden, toen ik hem
sprak, nog optimistisch. Maar optimistisch was hij eigenlijk altijd.
Naast hobby tuinder was Jan raadslid namens het CDA in onze
gemeenteraad, actief lid van de RK parochie en was hij druk met de
wereldwinkel en de winkeliersvereniging.
Maar wij kennen hem natuurlijk vanwege de foto die hij afgelopen zomer
instuurde voor onze fotowedstrijd. Op deze foto zien we Jan, rechts, met
achter hem de winnende foto met zijn kleindochter.
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TUINDIENSTEN

We gaan op 10 april weer starten met de tuindiensten aan de Binnenweg! In
de bijlage bij de mail vindt u het totaaloverzicht. Check even de datum
waarop u ingeroosterd staat en noteer het meteen in de agenda.
In verband met de Covid maatregelen is er geen algemene vrijwilligersdag.
De laatste werkdag is op 6 november.
Mensen van 80 jaar en ouder zijn vrijgesteld. Volgens het huishoudelijk
reglement is opkomst verplicht. Kunt u niet op de dag dat u bent
ingeroosterd? Meld dit dan bij de tuincommissie (en niet aan de
moestuinkoerier) en spreek een andere dag af.
Zie het als een mooie bijdrage aan de vereniging en een gezellige ochtend
met andere tuinders.

3 STORM
Door de storm is er een kasje (lidl) weggewaaid en dat
ligt in de hoek bij de brandweerkazerne. We hopen dat
u uw kasje weer terugvindt.

4 AANGEBODEN
Tuinders, wij hebben na het bouwen van ons tuinhuisje
nog wat rode bitumen golfplaten over. 1 x 1 hele van
200 x 83,5 van 2.2 mm dik. Daarvan hebben we ook
nog 3 halve golfplaten.
Ook hebben we 6 aluminium paalpunten over.
Alles mag opgehaald worden op de Veerwagenweg,
tegen een kleine vergoeding of ruilmiddel. Graag even
contact via de app over een dag en tijd.
Telefoonnummer Miranda 06-40776110.

5 GRATIS AF TE HALEN
Gratis af te halen in de Gildes of bij de Binnenweg:
De tuin encyclopedie
Dik boekwerk met breed uiteenlopende onderwerpen,
waaronder snoeien en moestuin.
De grote biologische zaai-plant-oogst kalender
Precies wat de naam zegt, soort verjaardagskalender
voor de tuin.
Zie foto's.
Interesse? Mail jacomijn@villerius.nl

6 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.
• 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/groups/VTHHouten

BIJLAGE

