NUMMER 8 - D E C E M B E R

NIEUWSBRIEF 20I9
VOOR EN DOOR TUINDERS SINDS 1981 - ONS 40-JARIG JUBILEUM NADERT AL SNEL!

BERICHT VAN DE VOORZITTER

AGENDA

DE AFRONDING VAN EEN GOED TUINJAAR!
Nieuw op het tuincomplex! Sinds kort
hebben we een tuincoach op het tuincomplex, Ruud Baardolf (tuin 38/57).
Ruud zal gaan samenwerken met
Barbera (onze gastvrouw), Marco en
Hannah (tuincommissie).
Ruud zal nieuwe, beginnende tuinders
begeleiden als zij aangeven dat zij dit
nodig hebben. Ook bestaande tuinders
kunnen bij Ruud terecht voor advies
mochten zij het even niet meer zien
zitten wegens omstandigheden.
Ruud geeft ook advies betreft het
snoeien van bomen en struiken.
Let op: Ruud geeft alleen advies, het
werk moet de tuinder zelf doen!
Jaarrekening e.d.
We hebben allemaal weer de wel
bekende witte envelop gehad met de
rekening van de Penningmeester. Ook
de bestellijst van Garantzaden (vergeet
deze niet voor 6 januari in te leveren) en

het aardappel pootplan zit erbij
(inleveren voor maart 2020).
Anoniem
Het bestuur heeft een anonieme brief
ontvangen van een van onze leden.
Anonieme brieven beschouwen wij als
niet geschreven, dus zullen wij de brief
niet behandelen!
Deze tuinder gaf aan dat hij de nieuwsbrief niet meer wil ontvangen, maar dan
zal hij zich eerst moeten melden. Zo niet,
dan krijgt deze tuinder hem automatisch
toch weer toegestuurd.
Mochten we elkaar niet meer spreken
de komende tijd, dan wens ik iedereen
alvast fijne feestdagen en een goede
jaarwisseling!
We zien elkaar in ieder geval weer op de
nieuwjaarsreceptie 4 januari 2020.
Namens het bestuur,
Wim Vergunst

• Kerst kaarten
20 december 2019, 19.30 uur
• Grond/mest bestellen
kan t/m december 2019
• Jaarrekening
voor 1 januari 2020 betalen
• Nieuwjaarsreceptie
4 januari 2020, 16.00 uur
• Inleveren bestellijst
Garant zaden
6 januari 2020, bij Ab Teekens
(tuinwinkel) of in het Praathuis
• Bestuursvergadering
8 januari 2020, 19.30 uur
• Inleveren bestellijst
pootaardappelen
20 januari 2020, 19.30 uur
• AardappelPootPlan 2020
voor 1 maart 2020 inleveren
• Algemene ledenvergadering
5 maart 2020, 20.00 uur

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

Iets te delen
in de volgende
nieuwsbrief?
Stuur het naar htvbouwlust@live.nl
(ovv Nieuwsbrief )
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2 KANDIDATEN BESTUUR GEZOCHT!

DOE JIJ
MEE?

WE ZIJN BETROKKEN

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.

Tijdens de laatste bestuursvergadering zijn de bestuurfuncties ter sprake
gekomen. Voor een aantal bestuursleden zit het termijn erop. Stellen zij zich
weer beschikbaar of maken zij ruimte
voor nieuwe kandidaten die graag hun
vereniging willen ondersteunen.
Penningmeester
Harm Jansen is de afgelopen 3 periodes
onze penningmeester geweest.
Dit houdt in dat hij deze functie de
afgelopen 9 jaar op zich heeft genomen.
Harm is een serieuze penningmeester
die het liefst ieder duppie drie keer
omdraait voor de vereniging! Een
echte aanwinst voor onze vereniging

en daarom is het jammer dat hij zich
voor de komende periode niet meer
beschikbaar zal stellen.
Werkochtenden
Fred Boer heeft zich de afgelopen 3 jaar
hard gemaakt om de werkochtenden
in goede banen te leiden. Ook Fred zal
zich niet herkiesbaar stellen voor de
volgende periode.
Er komen 2 functies vrij in ons bestuur.
Wie komt ons team versterken?
Geef je nu nog op voor deze spannende
functies via htvbouwlust@live.nl of meld
je bij één van de bestuursleden.

INFORMATIEAVOND 6 NOVEMBER

INTRODUCTIE VOOR HET GEBRUIK VAN EEN AED
Afgelopen maand hadden we een
informatieavond met een introductie
voor het gebruik van een AED.
Een informatieavond als afronding van
onze inspanningen het afgelopen jaar
om meer veiligheid te kunnen bieden op
het tuincomplex.
Cindy Kerkhof van Vivere Trainingen
hebben we gevraagd om een introductiecursus te geven over het AED gebruik.
Met elf deelnemende leden is er deze
avond een hoop opgestoken m.b.t. tot
het gebruik van de AED en het redden
van een leven.

Een welbestede investering vanuit de
vereniging! Deze getrainde leden geven
de veiligheid op het complex meer
draagkracht, maar hopelijk zullen zij het
nooit nodig hebben!

GRAAG MELDEN

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

BESTELLIJST
GARANT ZADEN
HOUD ER REKENING MEE
DAT DEZE VÓÓR
6 JANUARI 2020
INGELEVERD IS
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
06 188 188 65) en vergeet zelf niet
het hek op slot te doen
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TUINCOACH HTV BOUWLUST - RUUD BAARDOLF AAN HET WOORD

BESTE TUINLIEFHEBBERS
Ik heb het bestuur van HTV Bouwlust aangeboden om als
tuincoach te fungeren. Graag wil ik uitleggen waarom ik
dit heb gedaan en welke bijdrage ik zo kan leveren aan ons
mooie tuincomplex.
Vooropgesteld..., ik zeg niet dat ik de wijsheid in pacht heb.
Er zijn genoeg tuinders die deze wijsheid wel hebben en
ook bereid zijn deze te delen met mede-tuinders. Maar met
bijvoorbeeld het planten en snoeien van vruchtbomen of het
aanpakken van (lastig) onkruid heb ik wel veel ervaring. Deze
ervaring wil ik graag ten dienste stellen aan met name nieuwe
tuinders.
Ik tuinier zelf al zo’n 40 jaar en heb heel veel geleerd van
mijn Haagse collega’s van de Gemeentelijke School- en
Kindertuinen. Met ondersteuning van ongeveer 250 licht
verstandelijk beperkte medewerkers zorgen zij voor het beheer
en onderhoud van zo’n 50 schooltuinen, tientallen grasweides en
borders van kinderboerderijen en niet te vergeten de prachtige
botanische tuin in het Zuiderpark Den Haag. Ze hebben het
nooit geuit, maar ik denk dat ze wel eens gek werden van de
hoeveelheid vragen die ik stelde.
Onze vereniging is er mee gebaat om vacante tuinen zo
snel mogelijk op te vullen met nieuwe tuinders. Er zullen
ongetwijfeld nieuwe tuinders zijn, die elders een tuin
hebben gehad. Zij zullen de nodige ervaring hebben om
de hindernissen, die het tuinieren met zich mee brengt, te
overbruggen. Deze tuinders zullen zich moeiteloos inpassen.
Er zijn ook nieuwe tuinders die nog nooit getuinierd hebben,
maar het leuk vinden om een tuin te nemen.
Wat je in de praktijk wel eens ziet, is dat men zich toch vergist
in de hoeveelheid tijd die in zo’n tuin gaat zitten. Zo’n 100
m2 kan je niet bijhouden met 2 uurtjes in de week. Vaak wil
men vruchtbomen planten, maar overziet men niet de groei
van de boom in enkele jaren. Lastige onkruiden zijn niet altijd
herkenbaar en oh jee... altijd maar weer dat onkruid, dat na
een fikse regenbui weer stevig opkomt. Dan moet je ook nog
de strijd met het ongedierte aangaan.
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 (0182601780 of htvbouwlust@live.nl).

In principe heeft een tuinder een linker-rechter- en
overbuurman bij wie hij of zij voor raad en daad terecht kan.
Leuk om elkaar te leren kennen op deze manier, je kunt elkaar
helpen met advies en misschien hulp bieden bij zware klussen
en tijdens vakantie een oogje in het zeil houden.
Maar indien e.e.a. niet mogelijk is, kan ik als tuincoach
misschien ook wat betekenen. Voor de duidelijkheid; ik
neem het werk niet over, maar kan wel advies geven over hoe
je bijvoorbeeld het vervelende straatjesgras makkelijk kan
verwijderen met een bats (zandschep). Zie hieronder twee
foto’s uit de recente praktijk (voor en na behandeling). Of hoe
je bij vruchtbomen de lei-vorm kan toepassen en daardoor
bomen beter onder controle kan houden.

Maar ook hoe je een goede composthoop kunt opzetten. Bij
bepaalde vragen kan ik ook doorverwijzen naar een tuinder
die daar meer ervaring mee heeft. Bijvoorbeeld: hoe krijg je
prei zo dik als je pols? Moet je niet bij mij zijn, maar ga eens
praten met mede-tuinders.
Ik zie HTV Bouwlust als een vereniging met goedwillende
leden, die enthousiast tuinieren en graag bereid zijn om
nieuwe leden te helpen zich zo snel mogelijk thuis te voelen in
onze vereniging.
Als ik als tuincoach daarin een bescheiden bijdrage kan
leveren, dan doe ik dat met veel plezier.

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.
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TUINWINKEL

UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

PRIJSLIJST

5. BEPALINGEN INZAKE GEBRUIK VAN
ALGEMENE VOORZIENINGEN
5.1 Het is niet toegestaan om zich met een auto, motor, scooter of brommer op
de hoofdpaden te begeven, behoudens met toestemming van het bestuur.
Honden mogen slechts aangelijnd op het complex worden meegenomen.
Bij het gebruik van de hoofdpaden dient men er rekening mee te houden
dat anderen (w.o. hulpdiensten) er altijd ongestoord langs moeten kunnen.
5.2 Op de meent is een centrale opslagplaats aanwezig. Materialen, niet zijnde eigendom van de vereniging, mogen hier, na toestemming van het bestuur, maximaal 5 dagen worden opgeslagen.
5.3 De beheerders van de veldschuur en het servicepunt houden toezicht op de orde
en netheid in en om de veldschuur en de werkplaats en mogen de leden aanspreken op verkeerd gedrag. De leden dienen hun aanwijzingen op te volgen.
5.4 Gereedschap, machines en materiaal van de vereniging dienen na gebruik elke dag weer schoon op hun plaats teruggebracht te worden en de
werkplaats dient na gebruik schoon te worden achter gelaten.
5.5 Bij gebruik van alle door de vereniging beschikbaar gestelde gereedschap,
machines en materialen ligt de verantwoordelijkheid bij degene die deze
gebruikt. Bij eventuele beschadiging meldt men dat aan de betreffende
beheerder die beslist over het herstel van de schade.
5.6 De generator en de aanhangwagen mogen slechts na toestemming van de
beheerder van het servicepunt en na betaling van de huur worden gebruikt.
5.7 Het is de leden niet toegestaan om voor werkzaamheden op hun tuin c.q.
opstal elektrische apparaten aan te sluiten op de veldschuur, het praathuis of de werkplaats van het servicepunt.
5.8		Het is de leden niet toegestaan om leidingwater te tappen voor het begieten van hun tuin.

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.
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

TIP: GRATIS GRONDTEST BIJ DE WELKOOP
Wil je weten of je goed bezig bent met jouw tuingrond? Er zijn een aantal
tuincentra die een grondtest aanbieden, de Welkoop is er hier één van.
De bodemtemperatuur moet 5 graden of hoger zijn en de buitentemperatuur meer
dan 7 graden voor een betrouwbaar resultaat. Schep op vijf verschillende plaatsen
2 eetlepels grond in een bakje en meng dit goed. Let op: schep 5 tot 10 cm diep.
Doe de verzamelde grond in een zakje of bakje en lever deze in bij de winkel.
ROBM PHOTOGRAPHY

BEHEER EN COMMISSIES
Tuincommissie

TUIN 16
TUIN 41

Tuincoach

TUIN 38/57

Praathuis
Tuinwinkel
Technische zaken

TUIN 46

TUIN 19
TUIN 47

Introductie nieuwe leden

TUIN 37

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

Wim Vergunst
TUIN 19 voorzitter, opstallen,
		 gereedschappen en
		infrastructuur
John Compeer
TUIN 43
Harm Jansen
TUIN 64
Fred Boer
TUIN 43
Saskia de Vreugd TUIN 28
		

secretaris, nieuwe leden
penningmeester
werkochtenden
vice-voorzitter,
pr & communicatie

Hannah ten Brink

tuincommissie

TUIN 41
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