
1 VAN HET BESTUUR 

De ledenraadpleging i.h.k.v. de jaarlijkse ledenvergadering is klaar. In de 

bijlage bij de mail leest u alle resultaten, vragen en opmerkingen.  

Daarnaast: 

• De contributieverlaging is geaccordeerd door de leden. We gaan nu 

dus de contributienota’s opmaken en de komende week versturen via e-mail 

of post. 

• De nieuwe leden en de leden die van tuin zijn veranderd krijgen asap 

hun huurovereenkomst. 

• Aan de Binnenweg zijn een aantal paden slecht door de vele regen en 

wat graafwerk van een ijverige mol. Het verzoek aan de leden is dan ook om, 

voorlopig, niet te fietsen op het pad vanaf de ingang bij de 

brandweerkazerne. 

• Sommige planten schieten momenteel de grond uit wat natuurlijk 

hartstikke mooi is. Helaas geldt dit ook voor de planten die men liever niet 

ziet op zijn tuin. Oproep aan de leden is daarom om vooral nu al te starten 

met het onderhoud op de tuin. Dat scheelt later in het jaar veel extra werk.  

• Op het koolmeespad ter hoogte van tuin B-

007 is een spade gevonden (zie foto). Ben je 

deze kwijt dan kun je hem ophalen bij Michel op 

tuin B-008a. 
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2 TUINDIENSTEN 

We gaan op 10 april weer starten met de tuindiensten 

aan de Binnenweg! Check even de datum waarop u 

ingeroosterd staat en noteer het meteen in de agenda.  

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. 

Oh en er is natuurlijk een ruime koffiepauze! (er is ook 

thee) 

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. 

• 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 

 

4 IDEE? 

Siepie Bakker stuurde deze foto. 

Is dit een idee om bij het tuinpunt op te hangen; zowel 

op de Binnenweg als bij de Veerwagenweg? En is er 

iemand die dit kan maken? 

 

5 SCHOOLTUINEN 

Iedereen snapt dat de schooltuinen nu niet door 

schoolklassen gebruikt kunnen worden. De grond 

wordt i.i.g. goed gebruikt. Een school die groot fan was 

is De Bijenkorf. Daar is de laatste weken een stuk 

gemeentetuin omgetoverd tot eigen schooltuin. Wat 

leuk om te zien dat de school zo enthousiast is. Er zijn 

momenteel fruitstruiken en bloeiende struikjes 

ingeplant en er zullen nog andere groenten en fruit 

worden verbouwd. Een van de ouders, die ik sprak, 

vertelde wel dat de school hoopt toch in de toekomst 

nog weer deel te kunnen nemen aan de schooltuinen 

bij onze vereniging.  
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