
VOOR EN DOOR TUINDERS SINDS 1981 - ONS 40-JARIG JUBILEUM NADERT AL SNEL!

N I E U W S B R I E F  20I8
N U M M E R  3  -  N O V E M B E R

VAN DE VOORZITTER 

Eindelijk weer in beeld na een aantal 
ongemakken van mijn vrouw en mijzelf, 
maar gelukkig is dat weer achter de rug 
en kunnen wij de draad weer oppakken.

Wat het tuinen betreft, we kunnen goed 
zien dat de herfst in volle gang is want 
de meeste tuinders zijn al bezig hun 
tuin winterklaar en in te delen voor het 
komende tuinseizoen. 

Ook zijn de rekeningen en catalogus 
weer bezorgd. Het bestuur hoopt dat 

velen hun zaden willen bestellen bij 
Garant via de vereniging, dit i.v.m. de 
korting die de vereniging dan ten deel valt. 

Graag bedank ik alle vrijwilligers, en ook 
de tuinders die tuinen van mensen die 
ziek of lang op vakantie waren schoon 
hebben gehouden.

Ik wens u allen fijne feestdagen en een 
mooi nieuw tuinseizoen.

Piet van Dam

AGENDA
• Bestuursvergadering
 12 december 2018, 19.30 uur

• Kerst kaarten
 21 december 2018, 19:30 uur

• Grond/mest bestellen
 kan tot begin december 2018

• Jaarrekening betalen
 voor 1 januari 2019

• Nieuwjaarsreceptie  
5 januari 2019, 16.00 uur

• Algemene ledenvergadering
 20 februari 2019, 20.00 uur

VAN DE PENNINGMEESTER 

LET OP: VERHOGING 
CONTRIBUTIE  

Halverwege de maand november 
ontvangt u naast de bestelgids van 
Garant Zaden (de aardappelbestel- 
lijst komt later) tevens de jaar- 
rekening van de penningmeester. 
Zoals besloten is op de afgelopen 
jaarvergadering zal de contributie 
in 2019 € 20 gaan bedragen. Een 
verhoging die nodig is om onze 
vaste lasten uit de contributie te 
kunnen blijven betalen.

De jaarrekening hoort voor  
1 januari 2019 aan de vereniging 
betaald te zijn. Mocht dit niet  
lukken neem dan contact met mij 
op (0182 533 204 of via de mail 
coha@kabelfoon.nl), misschien 
kunnen we tot een regeling  
komen.

Harm Jansen

DE DRAAD WEER OPGEPAKT

BESTUURSBERICHT WORDT NIEUWSBRIEF
Tijdens de laatste bestuursvergadering 
is er besloten om de naam van het 
vertrouwde bestuursbericht te 
veranderen naar nieuwsbrief. 

De onderwerpen die voorheen in het 
bestuursbericht te vinden waren zullen 

nog steeds worden opgenomen, maar 
daarnaast willen wij meer informatie en 
nieuws met jullie gaan delen. 
Dit zal d.m.v. de nieuwsbrief gebeuren, 
maar daarnaast ook op de website. 
De website zal de komende maanden 
aangevuld gaan worden.
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Pascalstraat 1 . Reeuwijk . 0182 525 459 . www.vanrijnservice.nl 

Wij willen graag de Van Rijn Service graag bedanken voor 
het doneren van de beschoeiing (t.w.v. € 500)  die bij het 
Praathuis t.b.v. het nieuwe houthok geplaatst gaat worden.

DANK VOOR DE GULLE DONATIE

Vorige maand heeft de tuincommissie samen met een aantal 
leden het hok naast het Praathuis vakkundig afgebroken. 
Dit hok werd gebruikt voor houtopslag van het openhaard 
hout en duidelijk aan vervanging toe.

Vrijwilligers die de tuincommissie willen helpen met soortge-
lijke klussen kunnen zich altijd aanmelden via een mail naar 
htvbouwlust@live.nl (onderwerp: ‘Tuincommissie’).

VERWIJDERING VAN HET OUDE 
HOUTHOK NAAST HET PRAATHUIS

ZATERDAG 18 OKTOBER
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KERSTKAARTEN

Ook dit jaar zal er weer een klaverjasavond  
georganiseerd worden in het Praathuis. 

Dat zal op 21 december zijn, aanvang om 19:30 uur, de 
starttijd zal om 20.00 uur zijn. Entree is € 2. Opgeven kan 
via een formulier in het Praathuis of via htvbouwlust@
live.nl (onderwerp: ‘Aanmelding kerstkaarten’.

DE HERFST

De laatste sporen
die de herfst moegestreden
achter zich laat.

Bergen rottend loof
troosteloos achtergebleven.

Herfst dromen,
vol penseel kleuren vervagen.
Blijf mijn dromen, dromen
weer opnieuw overdragen
Laat de winter koude 
nu maar komen.

VERANDERINGEN IN HET BESTUUR
Eind augustus heeft de Hans Bruining aangegeven te 
stoppen met zijn functie als P.R. en sleutelbeheer. 

Via een mail aan alle leden zijn wij op zoek gegaan naar een 
nieuw bestuurlid voor deze functie. Hierop hebben wij één 
reactie ontvangen; van Saskia de Vreugd (tuin 28). 
Zij heeft twee jaar geleden ook meegewerkt aan de ‘Open 
Dag 2016’ en is verantwoordelijk voor het nieuwe logo 
van HTV Bouwlust, evenals de opmaak/productie van het 
uitgebrachtte 35-jarig jubileumboekje (deze zijn te koop bij 
de penningmeester voor € 10) en de puzzeltocht. 
Zij is werkzaam als ‘grafisch vormgever’ bij een drukkerij 
en is gespecialiseerd in corporate-design, on- en offline 
communicatieplannen en signing.

Na wat korte afspraken vooraf was zij op de bestuurs-
vergadering van 14 november voor het eerst aanwezig en 
heeft een voorstel gedaan voor promotie-activiteiten in 
het komende jaar. Hiervan zullen wij het een en ander gaan 
realiseren. Tot de Algemene Ledenvergadering zal ze het 
bestuur helpen met deze functie te vervullen met eventueel 
de mogelijkheid om zich hiervoor verkiesbaar te stellen, 
mocht dit voor beide partijen bevallen.
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ALGEMENE LEDENVERGADERING

Vindt plaats op woensdag 20 februari 2019 om  
20.00 uur in ons eigen Praathuis.
De agenda voor deze ALV zal ruim van tevoren aan 
alle leden worden aangeleverd.  
Leden die zich d.m.v. een bestuurslidmaatschap voor 
HTV Bouwlust willen inzetten kunnen zich altijd mel-
den bij de secretaris John Compeer, via htvbouwlust@
live.nl of bij één van de andere bestuursleden.

BEHEER EN COMMISSIES

Tuincommissie TUIN 16 Marco Vrijenhoek
 TUIN 19 Wim Vergunst
Praathuis TUIN 46 Ton Slappendel
Tuinwinkel  - Ab Teekens
Technische zaken TUIN 19 Wim Vergunst 
 TUIN 47 Joris van Herk

Zijn er zaken waar u zich aan ergert of stoort? Het bestuur 
wil dat graag van u horen, dan kunnen we gezamenlijk 
naar oplossingen zoeken of verbeteringen aanbrengen.

We nodigen u graag uit voor overleg, voorafgaand aan 
onze bestuursvergaderingen. Graag wel even van te 
voren uw komst melden bij de secretaris (0182- 601780 of 
htvbouwlust@live.nl).

OVERLEG MET HET BESTUUR

AANVRAAG VOOR OPSTALLEN

Aanvragen voor toestemming voor het plaatsen van 
schuren, kassen etc. worden tijdens de bestuursverga-
deringen besproken. Houdt bij het indienen van een 
verzoek dus rekening met deze data.

Naast het mededelingenbord aan het Praathuis en de 
werkshuur is er een ideeënbus geplaatst. Hierin kunt u 
uw ideeën kwijt over hoe we ons complex mooier kunnen 
maken, over activiteiten die we met elkaar zouden kunnen 
ontwikkelen, etc. Voor de nadere uitwerking van een 
dergelijk idee nemen we uiteraard contact op met de 
aandrager ervan.

IDEEËNBUS

De vereniging beschikt over een aanhangwagen  
die leden voor een gering bedrag kunnen huren:  
€ 5 per dagdeel.

Voor het huren dient u vooraf contact op te nemen met 
Ab Teekens. Hij zorgt er dan voor dat de aanhangwagen 
met papieren en net voor u klaar staat. Mocht u over een 
reservewiel willen beschikken, hij is te huur bij Verkaik (0348-
501429). Eigen verantwoording.

HUUR AANHANGWAGEN

BESTUUR TAAKVERDELING

Piet van Dam TUIN 44 voorzitter
John Compeer TUIN 43 secretaris, nieuws-
  berichten, nieuwe leden 
Harm Jansen TUIN 64 penningmeester
Fred Boer TUIN 43 werkochtenden
Wim Vergunst TUIN 19 vicevoorzitter, tuin-
  commissie, opstallen,  
  gereedschappen en  
  infrastructuur
Saskia de Vreugd TUIN 28 promotie, website/social 
ondersteunend  media, nieuwsberichten

Er zijn momenteel vier tuinen (tuin 6, 8A,  15A en 16A)  vrij 
en Barbera van Dijkum ondersteund het bestuur met het 
benaderen en afspreken van de aspirant leden.

• Tuin 8A, de heer J.P.M. Dessing
• Tuin 15A,  de heer N. Haidary
• Tuin 6 en 16A  worden aan de aspirant leden aangeboden.
 Dit zijn de heer Bierens en A.C. Mejwal

LEDENVERLOOP EN TUINTOEWIJZING

De laatste werkochtend voor dit jaar zit er weer op!
Zoals altijd zijn er natuurlijk wat kantekeningen die we graag 
willen delen voordat we starten aan het nieuwe tuinjaar.
Werkochtenden horen er erbij. Hiermee stem je in als je lid 
wordt van HTV Bouwlust, één ochtend in het jaar (van 9.00 
tot 13.00 uur). Een moment om kennis te maken met de 
andere tuinders, maar er zijn leden die zich niet afmelden 
voor die ene keer in het jaar. En bij verhindering dien je zelf 
voor vervanging te zorgen! Ook zijn er een aantal leden die 
halverwege de werkochtend (na elf uur, de koffiepauze) het 
wel goed vinden en hun helaas snor drukken...

WERKOCHTENDEN


