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Met een opkomst van zo’n 40 tuinders/
leden met en zonder aanhang was het 
een gezellige bijeenkomst.

Ieder jaar organiseren we op de eerste 
zaterdag van januari de nieuwjaars-
borrel. Dit gaat gepaard met een kopje 
snert, een drankje, borrelnootjes en een 
woord van de voorzitter Piet van Dam.

FEESTELIJK HET NIEUWE JAAR INGEBORRELD
5 JANUARI - DE NIEUWJAARSBORREL

Bekendmaking
Piet heeft van deze gelegenheid gebruik 
gemaakt om iedereen weer een goed 
tuinjaar toe te wensen en wat huishou-
delijke mededelingen te doen. Daar-
naast kondigde hij aan zijn voorzitters-
schap voor de komende periode niet te 
verlengen en vraagt of er kandidaten?
Kandidaten kunnen zich aanmelden via 
één van de bestuursleden of per mail 
htvbouwlust@live.nl

In het zonnetje
Piet Slappendel is extra bedankt voor 
zijn vrijwillige inzet om en rond het 
praathuis. Het wordt zeer gewaardeerd!

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2019
BELANGRIJK! WOENSDAG 20 FEBRUARI OM 20.00 UUR

Op woensdag 20 februari 2019 om 
20.00 uur in ons eigen Praathuis. De 
agenda en alle overige stukken voor 
deze ALV zijn ruim van tevoren aan alle 
leden aangeleverd. 

Dit jaar loop het zittingstermijn van 
voorzitter Piet van Dam af en wij zijn op 
zoek naar kandidaten! Bestuurslid Wim 
Vergunst heeft zich kandidaat gesteld 

voor het voorzittersschap, maar als lid 
kunt u ook deelnemen aan het bestuur.

Leden die zich d.m.v. een bestuurs-
lidmaatschap 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.

GARANT ZADEN 

KORTING 
Gezamelijk bestellen levert ons 
korting op, zo’n € 305,33 dit jaar!

RECTIFICATIE 

LEVERING GROND
Kleine opstartproblemen bij het 
opzetten van de nieuwsbrief zijn 
helaas onoverkomelijk. In de vorige 
nieuwsbrief stond de prijs voor 
grond er niet juist in. Het blijkt 
dat de prijs ex. btw is geplaatst. 
De kosten zijn €33 per kuub en 12 
kruiwagens maken 1 kuub.

De formuliertjes voor de gereden 
grond liggen in het praathuis. Ge-
lieve in te vullen om aan te geven 
hoeveel grond je hebt gereden 
en in de groene bus doen bij het 
Servicepunt.
Hierdoor kan Ab (tuinwinkel) de 
voorraad beter beheren!

AGENDA
• Zaden afhalen tuinwinkel
 vanaf 16 januari 2019, iedere
 zaterdag 10.00 - 11.30 uur

• Pootaardappels tuinwinkel
 vanaf 7 februari 2019, iedere
 zaterdag 10.00 - 11.30 uur

• Algemene ledenvergadering
 20 februari 2019, 20.00 uur

• Bestuursvergadering
 27 februari 2019, 19.30 uur

• Snoeien Houtwal
 2 maart 2019, 09.00 uur
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ER ZIJN WINTERHARDE:
BLOEMKOOL & 

SPITSKOOL 
PLANTJES

TUINWINKEL

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

KANDIDATEN  BESTUUR  GEZOCHT!
DOE JIJ 
MEE?

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
Introductie nieuwe leden TUIN 37 Barbera van Dijkum

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 
kandidaat bestuur  media, nieuwsberichten

GEREDEN GROND/ZAND 

FORMULIERTJES
De formuliertjes in het praathuis 
invullen om aan te geven hoeveel 
grond je hebt gereden.
Hierdoor kan Ab (tuinwinkel) de 
voorraad beter beheren!

NEEM EENS EEN KIJKJE

Op zaterdag 2 maart, om 9.00 uur  (bij 
goed weer) starten we met het snoeien 
van de houtwal. De lunch wordt geheel 
verzorgd.

Na aanleiding van een aantal controles 
aan begin van dit jaar heeft het bestuur 
gesproken met dhr. Hamstra van de 
gemeente Bodegraven-Reeuwijk. 
Het advies luidt; grondig terugsnoeien 
van de houtwal. Het mooiste is om dit 

HOUTWAL SNOEIEN, VRIJWILLIGERS GEZOCHT
voor april gerealiseerd te hebben (ge-
zien het aankomende broedseizoen).

We schatten in dat dit 4 tot 6 uur zal du-
ren, maar vele handen maken licht werk.

Jos Arends en Cor van Blotenburg heb-
ben meer dan 10 jaar de houtwal onder-
houden en het bestuur is hen daarvoor 
zeer erkentelijk. Zij hebben aangegeven 
hiermee te willen stoppen. Het bestuur 
heeft ze namens de vereniging een 
staatslot gegeven en hopen dat ze een 
grote prijs mogen winnen.

Vrijwilligers kunnen zich melden bij de 
Wim Vergunst of via htvbouwlust@live.nl 
of bij één van de andere bestuursleden.
Aanmelden kan tot 22 februari.

OPVRAGEN OUDE 
AARDAPPELPLANNEN
Nieuwe tuinders/leden kunnen 
de oude aardappelplannen opvra-
gen bij de tuincommissie  
(htvbouwlust@live.nl o.v.v tuin-
commissie). Deze worden ieder 
jaar zorgvuldig bewaard, zodat de 
nieuwe tuinder altijd weet waar 
hij aan toe is.


