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

N I E U W S B R I E F  20I9
N U M M E R  1  -  J A N U A R I

AGENDA
• Nieuwjaarsreceptie  

5 januari 2019, 16.00 uur

• Grond levering
 start in januari 2019

• Bestellijst Garant Zaden
 inleveren tot 5 januari 2019

• Aardappelbestellijst
 inleveren tot 7 januari 2019

• Aardappelpootplan
 z.s.m. inleveren, januari 2019

• Bestuursvergadering
 16 januari 2018, 19.30 uur

• Algemene ledenvergadering
 20 februari 2019, 20.00 uur

RECTIFICATIE 

KERSTKAARTEN
In de vorige nieuwsbrief stond dat 
de entree voor het kerstkaarten 
€2 bedraagt, maar dit klopt echter 
niet, deelname is gratis!

LEVERING GROND
De grond is besteld en zal vanaf januari 
verkrijgbaar zijn. De prijzen zijn: per 
kuub € 27,50, per kruiwagen € 2,75. 
Tot eind december is het mogelijk om 
mest te rijden, daarna zal de op deze 
plek de grond worden aangeboden.

Betalen van de bestelde grond
Nu de prijzen voor de grond bekend zijn 
is het verzoek van Ab uit de Tuinwinkel 
en het bestuur om voor het kruien af te 
rekenen bij Ab. Dit kan op iedere zater-
dag van 10.00 - 11.30 uur. 

Prijzen per kruiwagen;  
mest € 1,50 / zand € 2,50

Aantal kruiwagens
In een kuub zitten 14 kruiwagens. Er 
komt hiervoor een lijst met tuinnum-
mers in het Praathuis waarop je bijhoudt 
hoeveel grond je al hebt afgenomen. 
In voorgaande jaren is gebleken dat dit 
slecht inzichtelijk is voor de Tuinwinkel. 
Om misstanden te voorkomen willen 
we er met deze lijst voor zorgen dat 
voor iedere tuinder de bestelde grond 
beschikbaar is.

Zand en houtsnippers
Zand zal gedurende de grondlevering 
beschikbaar blijven. Aan een levering 
van houtsnippers wordt nog gewerkt!
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ER ZIJN WINTERHARDE:
BLOEMKOOL & 

SPITSKOOL 
PLANTJES

TUINWINKEL

€ 0,25 PER STUK
TIPS BESCHERMING TEGEN STRENGE VORST VERKRIJGBAAR BIJ AANKOOP

TUINWINKEL

AANVRAAG VOOR OPSTALLEN

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



WE ZIJN BETROKKEN 

ZIEKMELDINGEN
Het is helaas onoverkomelijk op een 

tuinvereniging als de onze. Met een 

groot aantal oudere tuinders is het 

risico op langdurig ziek zijn altijd aan-

wezig. Laat het ons weten via htvbouw-

lust@live.nl, zodat we mee kunnen 

denken over het tuinonderhoud.
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HOUD ER REKENING MEE
DAT DEZE VÓÓR 

5 JANUARI 2019 
INGELEVERD IS

BESTELLIJST 

GARANT ZADEN

VELE OGEN ZIEN MEER 

CONTROLE COMPLEX
Ons hek en praathuis staan 
overdag altijd open en dat willen 
we graag zo houden. Hierdoor 
kan iedereen in- en uitlopen, ook 
onbekenden. Spreek deze pas-
santen gerust aan, dit kan soms al 
voldoende zijn om kwaadwilligen 
af te schrikken. 
Controleer bij het verlaten van de 
het terrein of het Praathuis geslo-
ten is (na 18.00 uur, zo niet bel dan 
met 06 288 188 65) en het hek op 
slot is. Laatst heeft er een kraan 
de hele nacht open gestaan in het 
Praathuis, dat is toch zonde...?

GRAAG MELDEN 

HULPVERLENERS
Willen mensen met een BHV-, 
EHBO- of reanimatiediploma zich 
melden via htvbouwlust@live.nl

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 melden bij de secretaris John Compeer, via htvbouwlust@live.nl 
of bij één van de andere bestuursleden.

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2019

Als vereniging willen gezien en 
gehoord worden en met oog op de 
toekomst willen wij een breder publiek 
aan kunnen spreken. Om te inspireren, 
motiveren en enthousiasmeren. 

Nieuwe leden werven is belangrijk, 
de voorkeur gaat uit naar mensen 
die binnen in Reeuwijk woonachtig 
zijn. Via de verschillende social media 
platformen hopen we deze mensen 
beter te kunnen bereiken.

‘Biologische en vergeten groenten, 
het hele groei- en bloeitraject volgen, 
beleven en delen.’  Eigen groenten telen 
is hip, veel mensen zijn er druk mee. 
Mensen kijken graag virtueel mee.
 
Bezoek en volg onze pagina’s. Om een 
goed totaaloverzicht van de vereniging 
te  kunnen weergeven is alle hulp 
welkom. Dit kan d.m.v. het aanleveren 
van foto’s met korte verhalen via 
htvbouwlust@gmail.com. 

BOUWLUST GAAT DIGITAAL

Er zijn met regelmaat wat tuin-
materialen in de omloop. We hebben 
het hier over gereedschap, tegels, hout, 
compostbakken e.d. 

In deze rubriek willen we het mogelijk 
maken om  deze materialen duidelijk 
aan te bieden via de Tuinwinkel.
Op het moment is er een compostbak 
voor € 25 beschikbaar en een bats voor  
€ 4. Houd de Tuinwinkel goed in gaten of 
maak gebruik van deze mogelijkheid om 
goed tuinmateriaal door te spelen.

RUILHANDEL / VRAAG / AANBOD

NU OOK OP FACEBOOK EN INSTAGRAM, VOLG ONS - HTVBOUWLUST
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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

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
Barbera van Dijkum TUIN 37 gastvrouw, nieuwe leden 
ondersteunend 
Saskia de Vreugd TUIN 28 promotie, website/social 
ondersteunend  media, nieuwsberichten

Het goede voornemen voor het komende jaar is om iedere 
maand een nieuwsbrief uit te brengen. Zo hopen we jullie 
het hele jaar door geïnformeerd te houden en vermaken.

We leven in een digitale tijdperk, 
dit is welbekend. Nu willen wij de 
mensen die hier bewust niet voor 
kiezen ook graag bedienen. Wij 
zullen voor de e-mailloze tuinder 
deze post klaarleggen in het 
Praathuis.

POST IN HET PRAATHUIS

De laatste tijd zijn er wat vragen geweest over de compost-
bakken. Deze vragen hebben vooral betrekking op de 
plaatsing en de afmetingen.

In onze regelementen staat beschreven dat deze niet hoger 
dan 1 meter mogen zijn. Verder wordt gesteld dat de bak 
minimaal 1 meter van de erfgrens af moet staan. In overleg 
met de naburige tuinder bestaat de mogelijkheid om 
hiervan af te wijken.

Tijdens de komende ALV zal het bestuur een voorstel doen 
om e.e.a. te wijzigen in het huishoudelijk regelement, zodat 
de composthoop in overeenstemming mag zijn met de 
grootte van de tuin.

COMPOST
Wist je dat het mogelijk is om ook zonder te tuinen deel uit 
te maken van de vereniging? Als donateur is dit mogelijk.

Ook zonder tuin kun je betrokken zijn. Op het moment heeft 
HTV Bouwlust meerdere donateurs. Dit zijn voornamelijk oud 
tuinders of familieleden van tuinders. 
Nieuwe donateurs zijn altijd welkom, bij interesse kunnen zij 
contact opnemen met John Compeer, htvbouwlust@live.nl.

DONATEURSCHAP


