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AGENDA
• Werkochtenden
 Groep 3 - 25 mei
 Groep 4 - 22 juni
 Groep 6 - 17 augustus
 Groep 7 - 14 september
 Groep 8 - 12 oktober

• Bestuursvergadering
 15 mei 2019, 19.30 uur

• Informatieavond biologische 
gewasbescherming

 16 mei 2019, 20.00 uur

OPLOSSINGEN / IDEEËN 
GEZOCHT

VRAAG VAN HET BESTUUR

De beschoeiing en schotten de grond/
mest/zand opslag hebben hun beste 
tijd gehad. We zijn als bestuur al druk 
aan het brainstormen geweest over 
een degelijke en betaalbare oplossing 
hiervoor, maar dit blijkt lastig. Graag 
zouden we de expertise van de leden 
hiervoor willen aanspreken. 

Alle suggesties zijn welkom! Deze kunnen 
aangedragen worden via één van de 
bestuursleden of per mail o.v.v. OPSLAG 
naar  htvbouwlust@live.nl

ZATERDAG 25 MEI - GROEP 3 

WERKOCHTEND 
Tuin 3 P. Fraanje
Tuin 11 J. Arends
Tuin 14A  J. van Bodegraven
Tuin 22 M. Baas
Tuin 30 P. J. Verdouw
Tuin 40 M. Caliskan
Tuin 51 J. Douma
Tuin 61 C.F. Hesp-Anker

MEDEDELING 

GULLE DONATIE 
De heer G. Bogaards is dit jaar 
helaas gestopt met zijn tuin, maar 
heeft zijn borg aan de vereniging 
geschonken. Wij zullen dit bedrag 
gebruiken voor het aanleggen van 
verlichting in het nieuwe houthok 
naast het Praathuis. Wij willen de 
heer Bogaards hartelijk bedanken 
voor zijn donatie.

VERZOEK OM NOODNUMMERS / ICE
VEILIGHEID EN COMMUNICATIE

ICE staat voor de persoon die gebeld 
moet worden In Case of Emergency. 

Als aanvulling op de adresgegevens wil-
len wij graag de noodnummers van jullie 
contactpersonen ontvangen. Wij hopen 
ze natuurlijk nooit nodig te hebben, maar 
je weet maar nooit.

Het aanleveren van deze noodnummers 
is vrijblijvend, maar wij bieden graag deze 

mogelijkeheid. Aanleveren kan bij John 
Compeer of per mail o.v.v. NOODNUM-
MER naar  htvbouwlust@live.nl

MEDEDELING 

FIETSEN 
Graag willen wij iedereen die een 
fiets in het fietsenrek heeft staan 
verzoeken om deze te voorzien van 
een sleutelhanger met tuinnum-
mer. De sluitelhangers zijn gratis 
op te halen in de Tuinwinkel.
Zo kunnen we inventariseren of 
er geen ongebruikte fietsen bij 
staan. In de loop van dit jaar is het 
de bedoeling om het fietsenrek te 
verplaatsen naast de veldschuur. 
Dit moment willen wij graag  
aangrijpen voor een opschoning 
onder de fietsen.

VRIENDELIJK VERZOEK 

GEREEDSCHAP 
Bij het lenen van gereedschap 
uit de werkschuur of werkplaats 
graag ook (schoongemaakt) re-
tourneren naar dezelfde lokatie. 
We krijgen vaak meldingen over 
verdwenen gereedschap, maar 
eigenlijk blijkt het op een andere 
plek te zijn teruggelegd.

TUINRONDE VAN 
30 MAART

VERSLAG TUINCOMMISSIE

Zaterdag 30 maart is de eerste tuin-
ronde van dit jaar gelopen door de 
tuincommissie. Een goed begin van dit 
tuinjaar is ten slotte het halve werk.

De tuincommissie geeft aan erg blij te zijn 
dat alles er in het algemeen goed uitziet. 
Het wordt dan ook zeer positief ervaren 
dat het merendeel van de mensen met 
wie er kort gesproken is dat ook al goed 
heeft opgepakt. De volgende tuinronde 
staat voor ....... ingepland. 
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UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

2. LIDMAATSCHAP DEEL 1
2.1. Het lidmaatschap van H.T.V.Bouwlust houdt in dat het lid een tuin in ge-

bruik heeft op een perceel dat eigendom is van de gemeente Bodegra-
ven-Reeuwijk en dat H.T.V. Bouwlust huurt van de gemeente. Een tuin kan, 
na toestemming van het bestuur, in gebruik zijn van maximaal twee leden.

 Het lidmaatschap is voorwaarde voor het in gebruik kunnen hebben van 
een tuin.

2.2. Personen die zich aanmelden voor het lidmaatschap ontvangen van de 
secretaris een inschrijfformulier, de statuten en het huishoudelijk regle-
ment. Na inlevering en ondertekening van het inschrijfformulier,waarin 
kenbaar is gemaakt dat de statuten en het huishoudelijk reglement wor-
den onderschreven, wordt betrokkene ingeschreven als aspirant-lid en op 
de eventuele wachtlijst geplaatst.

 Aspirant-leden hebben na betaling van de contributie toegang tot alle 
activiteiten die de vereniging voor haar leden organiseert.

 De aan het bestuur verstrekte persoonlijke gegeven zoals, adres,  telefoon-
nummer, emailadres, zullen door het bestuur alleen intern gebruikt worden.

BEHEER EN COMMISSIES

Tuincommissie TUIN 16 Marco Vrijenhoek
 TUIN 41 Hannah ten Brink
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

Wim Vergunst TUIN 19 voorzitter, opstallen,  
  gereedschappen en  
  infrastructuur

John Compeer TUIN 43 secretaris, nieuwe leden 

Harm Jansen TUIN 64 penningmeester

Fred Boer TUIN 43 werkochtenden

Saskia de Vreugd TUIN 28 vicevoorzitter, 
  pr & communicatie

Hannah ten Brink TUIN 41 tuincommissie

NEEM EENS EEN KIJKJE

TUINWINKEL 

PRIJSLIJST
Intekenlijst komkommer-
planten tot eind apri € 2,75

Planten
Andijvie € 0,15
Sla (buiten/onder glas) € 0,10
Kroten € 0,20
Spitskool € 0,20
Bloemkool € 0,20
Aardbeienplanten € 0,65

Diversen
Tonkinstokken, 180 cm € 0,95
Tuinaarde 40l. € 1,60
Potgrond 40l. € 2,65
Kunstmest per kilo € 1,50
Koemest per kilo € 1,00
Kippenmest per kilo € 1,00

Er zijn diverse zakjes zaden 
beschikbaar in de tuinwinkel.

De prijzen zijn onder voorbehoud

OPENINGSTIJDEN
dinsdag 15.00 - 16.00 uur
woensdag 11.00 - 12.00 uur
vrijdag 14.00 - 15.00 uur
zaterdag 09.00 - 12.00 uur

DE MOGELIJKHEDEN VAN BIOLOGISCHE GEWAS- 
BESCHERMING EN BESTUIVING IN DE MOESTUIN

INFORMATIEAVOND DOOR JENETTE DOUMA (TUIN 51)

Onlangs heeft minister Schouten een 
tuinbouwakkoord ondertekent  
‘Circulaire landbouw in de praktijk’. De 
minister gaf aan dat zij in breder ver-
band wil omschakelen naar kringloop-
landbouw. Een van de onderwerpen 
daarin is de afhankelijkheid van gewas-
beschermingsmiddelen verminderen.

Bij Koppert Biological Systems (koppert.nl) 
helpen wij telers met het minder afhan-
kelijk te zijn van gewasbeschermings 
middelen door het leveren van natuurlij-
ke vijanden tegen plagen in de planten, 

het leveren van producten om de planten 
weerbaarder te maken zodat ze minder 
snel plagen krijgen, en hommels voor de 
bestuiving van allerlei gewassen.

Op 16 mei geef ik een workshop over bio-
logische gewasbescherming, show ik een 
hommelkast en discussieer ik graag over 
biodiversiteit. Het begint om 20.00 uur en 
is rond 21.30 uur afgelopen.

Aanmelden kan via de inschrijflijst in het 
Praathuis of per mail o.v.v. INFORMATIE-
AVOND naar  htvbouwlust@live.nl

Ook iets te delen  
in de nieuwsbrief? 

Stuur het naar htvbouwlust@live.nl 
(ovv Nieuwsbrief )


