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

BERICHT VAN DE VOORZITTER

DROEVIGE GEBEURTENIS DIE VELEN RAAKT
Op 11 juni 2019 heeft er op het tuincomplex een hevige en verdrietige
gebeurtenis plaatsgevonden. Het
overlijden van Paul van Weelden.
Paul (lid sinds 2005) werd gestorven
gevonden in zijn tuinhuisje. Wij wensen
zijn vrouw en kinderen heel veel sterkte

met dit grote verlies.
Daarnaast wil ik graag Ton (beheerder van
het Praathuis) bedanken voor zijn inzet
tijdens deze heftige gebeurtenis. Hij is
er van begin tot het einde bij gebleven
zodat we samen Paul konden uitgeleiden
vanaf het tuincomplex.
Wim Vergunst

Naar aanleiding van het bovengenoemde nogmaals de oproep; ‘Plaats kantplanken
en hekken 30 cm vanaf het pad en plant er alleen 1-jarige beplanting. Vanwege een
goede doorgang van hulpdiensten tijdens calamiteiten. Veiligheid en gezondheid
gaat ons allen aan!’

• Werkochtenden
Groep 5 - 20 juli
Groep 6 - 17 augustus
Groep 7 - 14 september
Groep 8 - 12 oktober
• Bestuursvergadering
14 augustus 2019, 19.30 uur
• Rolstoel rondwandeling,
Ouderenbond
29 juli 2019
• Jaarlijkse BBQ
7 september 2019, 16.00 uur

GEZELLIGHEID

BERICHT VAN HET BESTUUR

DE WERKPLAATS BLIJFT TOT DE WINTER OPEN
Sommige mensen zullen het al gemerkt hebben: de werkplaats is niet
meer op slot, zodat de leden ook
‘s avonds kunnen knutselen.

AGENDA

Ook doen wij een dringend beroep om
geen afval in de werkplaats achter te
laten zoals onderdelen pomphuizen,
hogedrukspuit, enz.

Ben je klaar met knutselen, schuif dan
wel de deur na het verlaten dicht.
Er is besloten om als proef tot oktober te
kijken hoe dit verloopt. Met de wintermaanden zal hij weer op slot gaan.
Als we geen klachten ervaren, dan zal hij
in het voorjaar weer op zijn.

JAARLIJKSE BBQ
Op zaterdag 7 september 2019 is
er een BBBQ (Bouwlust BBQ) voor
leden, asp-leden en donateurs en
partners. Kinderen (jonger dan 16
jaar) zijn welkom als u het aangeeft op het inschrijfformulier.
Vanaf 16.00 uur bent u welkom
bij het Praathuis, waar we van het
zonnetje hopen te genieten. Het
eten is gratis en drankjes zijn tegen
´Praathuisprijzen´ -met een consumptiebon– verkrijgbaar.

ZAT. 17 AUGUSTUS - GROEP 6

WERKOCHTEND
Tuin 7
Tuin12A
Tuin 17
Tuin 25
Tuin 34
Tuin 44
Tuin 54
Tuin 66

A.P. Timmers
C.H.M. Bongaerts
H. Mikkers
B. Steenwinkel
A.A. Gillieron
P. van Dam
P. Rond
Drazen-Dilber

Om inzicht te verkrijgen voor hoeveel mensen we moeten inkopen
(en eventuele dieetwensen, zoals
vegetarisch of hallal), vragen we
u het inschrijfformulier uiterlijk 26
augustus te deponeren in een van
de brievenbussen op het tuincomplex. Aanmelden kan ook via
htvbouwlust@live.nl
De inschrijfformulieren zijn te
vinden op tafel in het Praathuis.
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BERICHT VAN DE TUINCOMMISSIE - AARDAPPELPOOTPLAN

GRAAG MELDEN

NIEUWE TEKENING BESCHIKBAAR TBV APP

HULPVERLENERS

Om het de leden gemakkelijker te maken zullen wij vanaf nu een standaard plattegrond beschikbaar stellen om het APP van het komende jaar (teelt vorig jaar en
dit jaar) op in te tekenen en in te leveren.

Mensen met een BHV-, EHBO- of
reanimatiediploma graag melden
via htvbouwlust@live.nl

Met nadruk verzoeken wij ieder lid om ieder jaar opnieuw een APP in te dienen. Voor
de tuincommissie is het namelijk teveel administratieve rompslomp om na te gang
wie er al een plan voor meerdere jaren heeft ingediend.

NIEUWE LEDEN GEZOCHT

Hieronder de standaard tekening die we hiervoor willen gaan gebruiken. Je geeft
linksboven het tuinnummer aan en tekent links of rechts (maar net welke tuin er van
toepassing is) het APP. Mochten hier nog vragen over zijn, neem contact op met de
tuincommissie!

Het is nu al bekend dat er eind van
dit jaar een aantal tuinen vrij gaan
komen. Informeer eens in uw kennissenkring of zij op zoek zijn naar
een tuintje.
Ze kunnen contact opnemen met
htvbouwlust@live.nl

UW TUINNUMMER: . . . . . . . . .
TUINAFSCHEIDING

PRAATHUIS

TUINEN BESCHIKBAAR

TUINAFSCHEIDING

WATER

PAD

WATER

WE ZIJN BETROKKEN

TUINAFSCHEIDING

TUINAFSCHEIDING

ZIEKMELDING OF
VERHINDERD
Voor iedereen geldt dat er sprake kan
zijn van langdurige ziekte, verhindering of andere omstandigheden waardoor er geen kans is om de tuin goed
bij te houden. Soms kan het moeilijk
zijn om hulp te vinden in de nabije
omgeving van vrienden of familie.
Laat het ons weten via htvbouwlust@
live.nl, zodat we mee kunnen denken
aan een passende oplossing.

BERICHT VAN DE TUINCOMMISSIE

AFSTANDEN TUINHEKKEN LANGS HET PAD
Het bestuur heeft de bereikbaarheid
van de vereniging voor hulpdiensten
hoog op de agenda staan.
Hiervoor is het belangrijk dat de eerste
30 cm van de tuin vrij blijft van begroeiing die niet plat te rijden is. Daarnaast is
het officieel de bedoeling dat hekjes en
kantplakken 30 cm van het pad worden
geplaatst en niet hoger zijn dan 60 cm.
Wij begrijpen dat het onpraktisch is
als alle hekjes nu halsoverkop moeten
worden verplaatst. Daarom verzoeken
wij jullie om bij de plaatsing van een
nieuw hekje/kantplanken, wel rekening
te houden met de richtlijnen vanuit het

huishoudelijk reglement. De tuincommissie zal erop toezien dat dit ook wordt
nageleefd.

SAMENWERKEN

CONTROLE COMPLEX
Ons hek en Praathuis staan overdag altijd open en dat willen we
graag zo houden. Iedereen kan
in- en uitlopen, ook onbekenden.
Spreek deze passanten gerust
aan, dit is al voldoende zijn om
kwaadwilligen af te schrikken.
Controleer bij het verlaten van de
het terrein of het Praathuis gesloten
is (na 18.00 uur, zo niet bel dan met
06 288 188 65) en vergeet zelf niet
het hek op slot te doen
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TUINDER RUUD BAARDOLF AAN HET WOORD

EEN VERENIGING WAAR WE TROTS OP MOGEN ZIJN

TIPS

GROENE CURSUSSEN
Bij de volksuniversiteit in Gouda
worden er ieder jaar nuttige cursussen aangeboden om jouw kennis bij te kunnen spijkeren, zoals;

Snoeien - hoe en wanneer?

Langs deze weg wil ik mijn waardering
uitspreken voor de wijze waarop het
bestuur met de leden communiceert
over allerhande zaken, die ons als tuinders aangaan.
Op een open en constructieve manier
wijst het Bestuur ons bijvoorbeeld op
onze rechten en plichten met betrekking
tot het HHR, waarbij ook ruimte is voor
(wederzijds) begrip als een keer iets in
de knel dreigt te komen.
Ik heb veel waardering en respect
voor leden van HTV Bouwlust, die een
deel van hun vrije tijd opofferen om de
belangen van onze prachtige vereniging
te behartigen. En dat zijn meer leden
dan menigeen denkt
• Het Dagelijks Bestuur is alert op
ontwikkelingen, die de Vereniging
aangaan.
• De financiën worden goed beheerd.
• De tuincommissie doet op een serieuze manier de ronde.
• De beschoeiing en het houthok is
vernieuwd.
• Het praathuis heeft altijd een gevulde
koelkast.
• Het servicepunt biedt een scala aan
plantjes aan.
• Het Praathuis wordt schoongemaakt.
• De toiletten zijn altijd schoon.

•
•
•
•

Het houthok is gevuld.
De werkploegen worden aangestuurd.
De tractor wordt op verzoek bemand.
Met aangekoppeld een geweldige
mest / grondkar.
• Knotwilgen worden gesnoeid.
• (tuin)afval wordt afgevoerd naar de
stort.
• Tuingereedschap / kruiwagens worden gerepareerd.
• De website HTV Bouwlust wordt beheerd.
• Er worden leuke informatieavonden
georganiseerd.
• Maar ook activiteiten als Kaartavonden, BBQ en Nieuwjaarsreceptie.
• En voor dit jaar o.a. ook de Zonnebloem en Pompoenwedstrijd (winnaar
ligt voor de hand).
En ik zal vast nog wel wat vergeten zijn.
De professioneel vormgegeven Nieuwsbrief draagt zeker haar steentje bij aan
de open en constructieve manier, die
de Vereniging voor ogen heeft.
Complimenten aan Saskia voor deze
goede opzet.
Al met al is HTV Bouwlust een Vereniging waar we trots op mogen zijn. Dat
mogen we best wel wat meer uitdragen
naar Het Bestuur en naar elkaar.
Ruud Baardolf

Vindt u snoeien lastig? Het is minder
moeilijk dan het lijkt. Op deze avond
komt aan bod: redenen om te snoeien, wanneer de beste tijd is om te
snoeien, welke hoofdgroepen struiken er zijn en welke snoeitechnieken
gebruikt kunnen worden. Video’s
tonen hoe het in de praktijk gaat.
Woensdag 4 december 2019, 1 les van
2 uur aanvangstijd 19:30 uur. Prijs: € 18
Extra kosten: € 3 voor een cursusmap;
(contant en gepast) betalen aan docent.

Beplantingsplan
Wilt u graag een tuin die er het
hele jaar goed uitziet? Wilt u weten,
welke planten u goed kunt combineren? En waar u rekening mee
moet houden, als u een border
aanlegt? Met een goed plan wordt
de tuin meer dan een verzameling
losse planten. U leert in deze cursus
alles om de beste planten te kiezen,
en vervolgens gaat u aan de hand
van een duidelijk stappenplan zelf
een beplantingsplan maken. Dit kan
voor uw eigen tuin of een voorbeeldproject.
Woensdag 19 februari 2020, 2 lessen
van 2 uur , elke 2 weken aanvangstijd
19:30 uur. Prijs: € 36. Zelf meenemen:
tuinencyclopedie (zo mogelijk), potlood, kleurpotloden, etc...
Meer informatie:
www.volksuniversiteitgouda.nl
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TUINWINKEL

UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

3. BETALING CONTRIBUTIE EN DOORBEREKENDE
HUUR TUINGROND
3.1 Het lid verplicht zich jaarlijks aan H.T.V. Bouwlust te betalen de contributie
en de doorberekende huurkosten voor zijn/haar tuin. Indien twee leden
één tuin in gebruik hebben, vindt de doorberekening van de huur plaats
aan het lid dat zich als hoofdgebruiker heeft aangemeld c.q. door het bestuur als zodanig is aangemerkt.
3.2. De contributie en de doorberekende huur voor de tuingrond moeten zijn
voldaan vóór de aanvang van het nieuwe verenigingsjaar, aanvangende
1 januari. Blijft het lid in gebreke t.a.v. de tijdige betaling van de door
hem/haar verschuldigde bedragen dan wordt, na aanschrijving, het bedrag verhoogd met de gemaakte administratie- en portokosten met een
minimum van € 5,00 en met eventuele incassokosten. Als uiterste maatregel kan het bestuur besluiten tot opzegging van het lidmaatschap en het
verhalen van alle kosten op betrokkene.

BESTUUR

IETS TE OVERLEGGEN
Zijn er zaken waar u duidelijkheid over wilt of zich aan
ergert of stoort? Het bestuur
staat u graag te woord en zou
dat graag van u willen horen.
Dan kunnen we gezamenlijk
naar oplossingen zoeken of
verbeteringen aanbrengen.

Bij ons op de tuin...
fluiten de vogels,
fladderen de vlinders,
kruipen de torretjes rond,
buzzen de bijtjes,
tonen bloemen hun kleuren,
reiken de bomen in de hoogte
en wiegen de struiken
zachtjes in de wind!
Elise Barnas

We nodigen u graag uit voor
overleg, voorafgaand aan onze
bestuursvergaderingen. Graag
wel even van te voren uw komst
melden bij de secretaris (0182601780 of htvbouwlust@live.nl).

TUIN 41

Praathuis
Tuinwinkel
Technische zaken

TUIN 46

TUIN 19
TUIN 47

Introductie nieuwe leden

TUIN 37

€ 0,15
€ 0,15
€ 0,10
€ 0,10
€ 0,20
€ 0,20
€ 0,20
€ 0,20
€ 0,15
€ 0,65
€ 1,85

Diversen
Tonkinstokken, 180 cm
Tuinaarde 40l.
Potgrond 40l.
Kunstmest per kilo
Koemest per kilo
Kippenmest per kilo

€ 0,95
€ 1,60
€ 2,65
€ 1,50
€ 1,00
€ 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

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

BESTUUR TAAKVERDELING
Wim Vergunst
TUIN 19 voorzitter, opstallen,
		 gereedschappen en
		infrastructuur

BEHEER EN COMMISSIES
TUIN 16

Planten
Andijvie
Triosla
Sla (buiten/onder glas)
Kroten
Spitskool
Bloemkool
Rode kool
Spruiten
Bleek- en knolselderie
Aardbeienplanten
Prei, per 35

Wilt u iets delen in de
volgende nieuwsbrief?

NEEM EENS EEN KIJKJE

Tuincommissie

PRIJSLIJST

Marco Vrijenhoek
Hannah ten Brink
Ton Slappendel
Ab Teekens
Wim Vergunst
Joris van Herk
Barbera van Dijkum

John Compeer
TUIN 43
Harm Jansen
TUIN 64
Fred Boer
TUIN 43
Saskia de Vreugd TUIN 28
		

secretaris, nieuwe leden
penningmeester
werkochtenden
vicevoorzitter,
pr & communicatie

Hannah ten Brink

tuincommissie

TUIN 41
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