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AGENDA
• Informatieavond introductie 

reanimatie/AED en  
een imker vertelt

 6 november 2019, 19.00 uur

• Bestuursvergadering
 20 november 2019, 19.30 uur

• Grond/mest bestellen
 kan tot begin december 2019

• Jaarrekening
 voor 1 januari 2020 betalen

• AardappelPootPlan 2020
 voor 1 januari 2020 inleveren

WIE DE SCHOEN PAST, TREKT HEM AAN
BERICHT VAN DE VOORZITTER

Er heerst een goede sfeer op het tuin-
complex. Dat horen en zien we tijdens 
de werkochtenden, de jaarlijkse bbq en 
gesprekken die we hebben met leden.
Toch zijn er leden die menen de goede 
sfeer te moeten ondermijnen.
 
Door pruimen te plukken, bij een ander 
op de tuin of langs het pad.
‘Wie de schoen past, trekt hem aan!’
 
Ook kregen we een verhaal te horen van 
een tuinder waar een paar eenden
zwemmen. Hij verzorgt ze en beleeft er 
veel plezier aan. Nu blijkt het dat bij
één van de eenden de vleugels te zijn 
geknipt...
‘Wie de schoen past, trekt hem aan!’
 
Zo ontvingen we een mail van een 
tuinder waarin staat dat we geen sociaal 
gevoel zouden hebben. De reden, hij 
had een bericht gehad dat zijn tuin 
er niet goed uitzag. Ondanks dat er al 
een aantal keer in de nieuwsbrief het 
bericht heeft gestaan over het niet 
kunnen onderhouden van de tuin door 
omstandigheden! Er wordt vervolgens 
niets gemeld en er kan dus niet naar een 
gezamenlijk oplossing gezocht worden.
‘Wie de schoen past, trekt hem aan!’

Vervolgens ontvingen we een boze mail 
van een van de tuinders, omdat. we 
tijdens een werkochtend het zebragras 
achter op het pad langs de schutting 
hadden gesnoeid. De algehele conclusie 
van deze tuinder was dat het bestuur 
geen deskundigheid en bekwaamheid 
van besturen heeft! Vervolgens heeft 
hij deze mail buiten op het mededelin-
genbord gehangen, met als doel...? Hoe 
willen wij als volwassenen met elkaar 
omgaan? Wees een vent en vraag een 
gesprek aan met het bestuur om je hart 
te luchten.
‘Wie de schoen past, trekt hem aan!’
 
Er zijn ook een paar leden die denken 
dat ze boven de andere leden of bestuur
staan en gewoon hun eigen gang gaan. 
Ongepast te keer kunnen gaan op het
pad en tegen bestuursleden. Misschien 
kunnen deze mensen zich afvragen of ze
wel goed en gepast bezig zijn?
‘Wie de schoen past, trekt hem aan!’
 
GELUKKIG IS 99% VAN ONZE 
LEDEN TEVREDEN EN DEZE MENSEN 
ZORGEN VOOR EEN GOEDE SFEER 
OP HET TUINCOMPLEX  EN TUIN 
PLEZIER! 

Wim Vergunst

MEDEDELING 

DE WERKPLAATS 
BLIJFT GEOPEND 
De proefperiode is goed verlopen 
en er is besloten om de werk-
plaats open te houden!

NIEUWE LEDEN GEZOCHT 

TUINEN BESCHIKBAAR
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
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FOTOIMPRESSIE VAN DE JAARLIJKSE BBQ 2019
GEZELLIGHEID

Wim Vergunst heet iedereen van harte welkom voor de bbq!

Peter Perdijk vertelt wat er voor deze 
dag op het menu staat!

Ruud met de winnende pompoen, 56 kg
Grootste pompoen: Ruud Baardolf
Hoogste zonnebloem: Jos Arends

Ton Slappendel zorgt voor de drankjes

Na een hele dag van regen, scheen de zon tijdens de bbq.
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SLECHTS ÉÉN OCHTEND PER JAAR
WERKOCHTENDEN

Graag willen we alle tuinders bedanken 
voor hun inzet dit jaar. We hebben met 
z’n alle weer het nodige werk verzet 
om het tuincomplex op orde te houden.

Tijdens deze werkochtenden zijn de ta-
ken heel uiteenlopend. Niemand is even 
sterk of hanndig, dus als er werkzaam-
heden zijn die je niet kunt uitvoeren. Dat 
horen we dan graag aan het begin van 
de ochtend. Voor iedereen is er wel een 
passende klus te vinden. Het moet ten 
slotte wel leuk blijven.

Het organiseren van de werkochtenden 
vergt een hoop geregel en tijd van het 
bestuur. Het indelen van de groepen, 
de leden mailen en nabellen om ze te 
herinneren. Daarnaast worden de lijsten 
ook in de mededelingborden geplaatst 
en in de nieuwsbrief.

Helaas zijn er een paar leden die denken 
dat de werkochtend optioneel is en het 
meerdere malen af laten weten, ondanks 
de gemaakte afspraken.
Buiten artikel 1.4 uit het reglement aan 
te halen, kunnen wij niet meer doen dan 

we er nu al aan doen om iedereen te 
laten deelnemen.

Art.1.4.  Elk lid verplicht zich 4 uur per 
jaar algemene werkzaamheden t.b.v. 
H.T.V. Bouwlust te verrichten.

Wij zijn om ons heen gaan kijken hoe 
andere tuinverenigingen hier mee om 
gaan. Want wij zijn zeker niet de enige 
vereniging waarbij dit artikel van kracht 
is. Ook blijkt het dat wij met onze 4 uur 
per jaar één van de laagste investeringen 
van onze leden vragen. Bij andere ver-
enigingen zien wij dat er meerdere och-
tenden per jaar gevraagd worden. Ook 
rekenen deze verenigingen een boete 
als er niet aan wordt deelgenomen. Dit 
is iets wat wij jarenlang echt niet wilden, 
maar nu wel aan het overwegen zijn... 
Het zou hier dan om een boete van €20 
gaan. Let op, dit is geen afkoopsom voor 
werkochtenden!

Wij overwegen als bestuur deze optie, 
maar zouden graag horen hoe jullie als 
leden hierover denken.

WE ZIJN BETROKKEN 

ZIEKMELDING OF 
VERHINDERD
Voor iedereen geldt dat er sprake kan 

zijn van langdurige ziekte, verhinde-

ring of andere omstandigheden waar-

door 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.

GRAAG MELDEN 

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

EEN IMKER VERTELT
door DHR. CALISKAN (TUINDER)

WOENSDAG 6 NOVEMBER
START 19.00 UUR

INFORMATIEAVOND

INTRODUCTIE 
REANIMATIE EN AED

door CINDY KERKHOF

AANMELDEN KAN VIA DE INSCHRIJFLIJST IN HET 
PRAATHUIS OF PER MAIL O.V.V. INFORMATIEAVOND

NAAR HTVBOUWLUST@LIVE.NL

NIEUW GEREEDSCHAP AANGESCHAFT VOOR DE WERKOCHTENDEN
We hebben de afgelopen maanden ge-
investeerd in nieuw gereedschap voor 
de werkochtenden. 

Het gereedschap waar we het hier met 
name over hebben is een kettingzaag 
en een duozaag. Deze machines vallen 
onder een zwaardere categorie ge-
reedschap en worden niet beschikbaar 
gesteld in de werkschuur. 

De duozaag heeft een verlengstuk van 3 
meter en tegelijkertijd een kettingzaag, 
heggeschaar, bosmaaier en grastrimmer. 
Voor het bedienen van deze zaag is een 
certificering vereist. Er wordt momenteel 
nog onderzocht of we een instructie 
kunnen regelen m.b.t. tot deze machine. 

Het zal dan mogelijk zijn om met een 
beperkt aantal leden deze instructie te 

volgen, zodat we tijdens de werkochten-
den veilig hiermee om kunnen gaan.

Gecertificeerde leden?
Als er leden zijn die hiervoor al 
gecertificeerd zijn, dan zouden wij dat 
graag weten! Geef dit dan door aan 
het bestuur of stuur een mailtje naar 
htvbouwlust@live.nl
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RECTIFICATIE 

TELEFOONNUMMER 
Als ‘s avonds bij het verlaten van 
het tuincomplex (na 18.00 uur) 
blijkt dat het Praathuis niet is 
afgesloten, dan kan het volgende 
nummer gebeld worden:

06 188 188 65

VERLENGING HUURCONTRACT MET 5 JAAR
WETHOUDER DHR. KEES OSKAM

Er is afgelopen maand gesproken met 
dhr. Kees Oskam, wethouder van de 
gemeente Bodegraven-Reeuwijk over 
de verlenging van ons huurcontract.

In het verleden hadden wij te maken 
met de gemeente Reeuwijk en is ons 
huurcontract iedere keer met 10 jaar 
verlengd. Sinds de fusie met Bodegraven 
zijn er wat veranderingen gekomen in 
het protocol wat zij hiervoor voeren. De 
gemeente Bodegraven heeft altijd de 
regel gehanteerd om huurcontracten 
voor tuinverenigingen iedere keer maar 
met 5 jaar te verlengen. Nu Reeuwijk 
onderdeel is geworden van de gemeen-

te Bodegraven-Reeuwijk geldt deze 
regeling nu ook voor ons.
Ons huidige contract zal eind 2020 ver-
lopen, wat inhoudt dat wij tot eind 2025 
een contract hebben. Ook is de huurprijs 
verhoogd met €0,05 per m2. Dat maakt 
het nu €0,50 per m2.

Ook is er gesproken over de verantwoor-
delijkheid van de gemeente voor het 
onderhoud van onze paden en bruggen. 
Hiervoor zal komend jaar een inspecteur 
langskomen om de stand van zaken op 
te nemen. Het eventueel hierop volgend 
onderhoud zullen wij met je delen zodra 
het bij ons bekend is.

CONTROLE HOUTWAL
AFSPRAAK MET DHR. HAMSTRA VAN DE GEMEENTE

In maart dit jaar hebben wij in overleg 
met dhr. Hamstra groot onderhoud 
gepleegd aan onze houtwal.  

Er is een hoop gesnoeid en geruimd op 
de houtwal om de nodige flora en fauna 
de ruimte geven om te floreren. Volgens 
dhr. Hamstra die afgelopen maand  de 
boel geïnspecteerd heeft is dit ook ge-
beurd het afgelopen jaar. Een hoop lage 
begroeiing die voorheen niet ruimte had 
om te groeien heeft de kop weten op te 
steken. Hij is hier zeer positief over.

Toch zullen we komend voorjaar weer 
de houtwal op moeten om alles bij te 
houden. Vooral de bamboe dat op het 
achterste stuk groeit zal verwijderd moe-
ten worden. Er zal volgend jaar begin 
maart weer een werkochtend worden 
georganiseerd om dit aan te pakken.

Dhr. Hamstra geeft aan dat de hoogte 
van de bomen nog binnen de norm 
valt. Zodra dit niet meer het geval is zal 
de gemeente hun eigen professionele 
mensen inzetten om deze klus zo veilig 
mogelijk te klaren.

TIPS

VOORBEREIDING 
VOOR DE WINTER
Je kan nog wat oogsten en zelfs 
nog nieuwe soorten planten 
en zaaien, vooral voor volgend 
voorjaar dan wel, maar stilaan staat 
opruimen bovenaan de to do lijst.

Wat kan ik doen in volle grond?
PLANTEN: tuinkers, tuinboon, 
knoflook, stengelui (laatste keer), 
rabarber (of splits je bestaande 
planten).

Wat kan in de koude kas?
PLANTEN: winterspinazie, veldsla, 
sla, pootuien, stengelui, knoflook, 
wortelen.
ZAAIEN: spinazie, winterporselein, 
veldsla.

Wat kan ik nog doen?
• Het is het ideale moment om 

bessenstruiken en fruitbomen te 
planten. 

• Leg een laag mulch aan rond je 
fruitbomen ter bescherming.

• Ruim alle onkruiden en groenten 
op die niet meer kunnen gebruikt 
worden.

• Het is volop planttijd: plant nu 
haagjes met kruiden zoals laven-
del, salie, wijnruit of santolina.

• Ook bloembollen kan je nu plan-
ten. Vooral sieruien zijn populair.

• Kruiden zoals peterselie, munt, 
tijm en bieslook kan je oppotten 
en naar binnen verhuizen. 

• Je kan je kruiden ook nu oogsten.



FOTOIMPRESSIE RONDLEIDING OUDERENBOND
GEZELLIGHEID

DELEN, DELEN, DELEN

WhatsApp GROEP 
VOOR BOUWLUST? 
Tijdens de bbq afgelopen septem-
ber zijn er een hoop foto’s ge-
maakt. Zo zijn er meer evenemen-
ten op de tuin waar er op los wordt 
gefotografeerd, maar waar blijven 
deze foto’s? 

Onder de leden werd tijdens de bbq 
kenbaar gemaakt deze foto’s graag 
te kunnen ontvangen en delen. Daar 
bestaat al een aantal jaar een heel 
mooi medium voor: WhatsApp. 

Het idee om alle tuinders in één gro-
te groep te hebben spreekt mij als 
bestuurslid van PR & Communicatie 
wel aan. Zo krijg ik divers fotomate-
riaal binnen, dat ik digitaal en in de 
nieuwsbrief kan jullie delen. Maar.., 
zo’n WhatsApp groep heeft zijn 
voor- en nadelen. Er zijn nog steeds 
een aantal leden die dit niet gebrui-
ken. Zij kunnen dan niet meedoen 
in deze interactie. Daarnaast zal zo’n 
grote groep waarschijnlijk nooit rust 
kennen. 

Ik zou graag voordat er een groep 
gestart wordt eerst willen weten 
hoeveel animo ervoor is? Omdat er 
rekening moet worden gehouden 
met de AVG wetgeving verzoek 
ik jullie d.m.v. een mail naar htv-
bouwlust@live.nl aan te geven of 
je je zou willen aanmelden voor de 
What’sApp groep, zet hierin dan ook 
het telefoonnummer dat gebruikt 
kan worden. 

Op 29 juli is de ouderenbond langs geweest voor hun jaarlijkse rondwandeling op 
het tuincomplex. Hieronder een kleine impressie hiervan.

INFORMATIE VOOR DE HULPVERLENERS  

Er liggen A5 flyers in het Praathuis voor alle hulpverlenende 
leden. Er zullen een aantal varianten beschikbaar zijn voor 
BHV, reanimatie en EHBO. Hang de flyer zichtbaar op in het 
huisje of kas, zodat iedereen kan zien waar de hulpverleners 
zich bevinden! Mochten er hulpverlenende leden zijn zonder 
huisje of kas? Dan gaan we hier nog een alternatief voor be-
denken. Laat het ons even weten!
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Reanimatie



TUINWINKEL 

PRIJSLIJST
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.

Het inschrijven voor mest en 
grond is weer mogelijk.  
De lijsten vind je in het Praathuis.

De prijzen zijn onder voorbehoud

OPENINGSTIJDEN
zaterdag 09.00 - 12.00 uur
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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 vice-voorzitter, 
  pr & communicatie

Hannah ten Brink TUIN 41 tuincommissie

NEEM EENS EEN KIJKJE

BESTUUR 

IETS TE OVERLEGGEN

Zijn er zaken waar u duidelijk-
heid over wilt of zich aan ergert 
of stoort? 
We nodigen je graag uit voor 
overleg, voorafgaand aan onze 
bestuursvergaderingen. Meldt 
het wel even van te voren bij 
de secretaris (0182- 601780 of 
htvbouwlust@live.nl).

Wilt u iets delen in de 
volgende nieuwsbrief? 
Stuur het naar htvbouwlust@live.nl 

(ovv Nieuwsbrief )

UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

4. TUINTOEWIJZING
4.1 Het bestuur is verantwoordelijk voor de toewijzing van tuinen aan leden 

en aspirant-leden. De tuinen hebben een grootte van 100, 150, 200, 250 
of 300 m². Per lid kan maximaal 300 m2 tuingrond in gebruik zijn.

4.2. Door de gemeente is in het huurcontract bepaald dat gebruikers van de 
volkstuinen bij voorkeur woonachtig dienen te zijn in de gemeente Bo-
degraven-Reeuwijk. Dit betekent dat bij de toewijzing van vrijkomende 
tuinen aan aspirant-leden in principe de volgorde van aanmelding wordt 
aangehouden; maar dat aspirant-leden die woonachtig zijn in Bodegra-
ven-Reeuwijk voorrang hebben boven aspirant-leden van elders indien 
men zich in hetzelfde jaar heeft aangemeld.

 Indien op de wachtlijst nog aspirant-leden van elders staan die zich in een 
voorafgaand jaar hebben aangemeld, hebben zij voorrang op aspirant-le-
den uit Bodegraven-Reeuwijk die zich in een later jaar hebben aangemeld.

4.3. Zittende leden, die bij het bestuur schriftelijk hebben aangegeven dat zij 
voor een andere tuin op het complex in aanmerking willen komen, heb-
ben bij de toewijzing van vrijkomende tuinen voorrang boven aspirant-le-
den. Ook hier wordt weer de volgorde van aanmelding aangehouden. 
Voor de oplevering van de tuin die men achterlaat gelden dezelfde voor-
waarden als bij beëindiging van het lidmaatschap. Wanneer een lid (op 
eigen verzoek) een andere tuin toegewezen krijgt zal de borgsom worden 
aangepast aan het dan geldende bedrag (nu € 100,00).

IDEEËNBUS 
Naast het mededelingenbord aan 
het Praathuis en de werkschuur is 
er een ideeënbus geplaatst.  
Hierin kan je ideeën kwijt over hoe 
we ons complex mooier kunnen 
maken of 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.


