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ZADEN BESTELLEN

1.1

GARANT ZADEN

Leden van VTHouten kunnen elk jaar hun zaden, aardappelen,
meststoffen en tuinspullen met korting bestellen bij Garant Zaden. Dat
zal ook dit jaar weer het geval zijn. De zaadcatalogi worden deze week
besteld en medio november verspreid.
1.1.1
Bezorging zaadcatalogi
Voor het bezorgen zoeken we nog vrijwilligers die een deel van de
krantjes wil bezorgen bij de leden thuis. Wil je dat doen? Mail dan even
naar Michel via verhuur.vth@gmail.com

1.2
DE MOESTUINWINKEL
LET OP TOT 15-11 BESTELLEN!
Dit jaar kunnen we echter ook met korting zaden bestellen bij “De
moestuinwinkel”. Zij hebben een groot assortiment biologische zaden
van o.a. Sluis, De Bolster en Buzzy Organic.
Via de volgende link kom je op de site:
https://www.demoestuinwinkel.nl/vtv_orderformulier
De belangrijkste zaken voor het plaatsen van een bestelling op een
rijtje:
1. De inkoopactie loopt tot 15 November. Plaats voor deze datum
dus je bestelling.
2. Er geldt een korting van 15% korting voor bestellingen tot € 60,en 20% korting voor bestellingen vanaf € 60,-. Je bent zelf verantwoordelijk voor het invullen van de juiste kortingscode die hoort bij
jouw aankoopbedrag.
3. Je bent vrij om andere producten, die niet op deze lijst staan, toe
te voegen aan je winkelmandje. Let op, deze producten vallen niet
onder de VTV-kortingen.
4. Vermeld bij de bestelling onder bedrijfsnaam “VTHouten” en
selecteer ‘afhalen’; als verzendmethode.
5. Jouw bestelling wordt geleverd samen met andere bestellingen
van leden van VTHouten. De levering vindt plaats op een nader te
bepalen moment in februari.
6. Na de levering kunnen de bestellingen worden opgehaald in het
winkeltje aan de Binnenweg.
Als je vragen hebt dan kun je contact opnemen met De
moestuinwinkel. Zij zijn te bereiken op telefoonnummer 055 20 32 190
of stuur een mail naar info@demoestuinwinkel.nl.
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TUINDIENSTEN

De tuindiensten zijn voor dit seizoen voorbij. De tuinen
gaan in rust. Bij de een lekker omgespit en bij de ander
met een flinke mulchlaag van compost of blad.
Ondertussen maken we plannen voor het nieuwe
seizoen. We leren van wat er dit jaar mis ging. Maar
ook dat geen jaar hetzelfde is.

3 KOFFIE
Op de zaterdagmorgen gaat het koffiedrinken altijd
door! Dus voor iedereen die een lekker bakkie wil
doen, praatje maken of gezelligheid zoekt. Om 10 uur
staat de koffie (en Thee) klaar.
Rond die tijd is ook het winkeltje open.
Alleen op kerst en nieuwjaar zal er geen koffie zijn.
Vind jij het ook leuk om wat vaker op de koffie te
komen en zelf de koffie en thee te zetten? Neem dan
contact op! Momenteel doen we koffiedienst met 5
personen. Als jij de 6e bent, dan ben je eens in de 6
weken aan de beurt. We horen het graag. Als
tegenprestatie hoef je dan geen tuindiensten te doen.

.

‘k voele een traan mijne oog ontwellen,
als ik denke:
’t is voorbij.
Guido Gezelle

