NUMMER 3 - J U N I

NIEUWSBRIEF 2020
VOOR EN DOOR TUINDERS SINDS 1981 - VOLGEND JAAR VIEREN WE ONS 40-JARIG JUBILEUM!

VERSOEPELINGEN OVERHEID

DE WERKOCHTENDEN STARTEN WEER
De overheid heeft al een aantal versoepelingen doorgevoerd die de werkochtenden weer mogelijk maken.
Aankomende maand zullen de werkochtenden weer worden hervat. Let op:
de datum van de werkochtend in juli is

één week verschoven. Viel jouw werkochtend uit tijdens de Corona periode dan
zal deze niet opnieuw worden ingepland.
Wil je je toch graag inzetten tijdens een
werkochtend? Dat kan, meld je dan aan via
htvbouwlust@live.nl

GEPLANDE WERKZAAMHEDEN DOOR DE GEMEENTE

ONDERHOUD PADEN EN BRUGGEN
Rond 18 juni zal een aannemer de scheuren in de paden gaan behandelen. Voor
29 juni moet het pad vrij zijn van overhangende bloemen struiken enz. Daarna
zal er een nieuwe slijtlaag worden aangebracht. Wanneer het onderhoud precies
gaat gebeuren is nu nog niet bekend,
maar zullen we zo snel mogelijk bekend
maken als het bij ons bekend is.
De nieuwe slijtlaag
De laag die zal worden aangebracht is
gelijk aan de laag die er nu al ligt. De aannemer heeft tijdens de besprekingen met
Harm bevestigd dat er geen schadelijke
materialen gebruikt gaan worden.
Bescherming van planten
Deze zou je kunnen beschermen door
ze op te binden. Als ze te groot zijn en te
dicht bij het pad staan loop je het risico
op beschadiging. Grote planten die in de
rand van 30 cm van het pad staan zouden
waarschijnlijk verwijderd moeten worden.

Onderhoud bruggen
De brug bij de Veldschuur die voor op het
terrein ligt zal komende zomer vervangen
worden. De datum is nog niet bij ons
bekend. De plaatsing van de brug zal
ongeveer een halve dag in beslag nemen
en zal geheel in lijn met het nieuwe pad
worden geplaatst.
De grote brug op het achterterrein zal
dan ook worden schoongespoten.
Extra toelichting
Vanaf november vorig jaar zijn we al bezig
om het onderhoud van de paden en
bruggen voor elkaar te krijgen. Nu heeft de
gemeente het onderhoud van de paden
gepland voor eind juni. Dit is geen willekeurige datum! De gemeente wil soortgelijk onderhoud in de gemeente graag
combineren. Er is een aannemer in de hand
genomen om de paden van het kerkhof bij
te werken en deze opdracht wordt met ons
tuincomplex gecombineerd. Deze datum
valt helaas niet niet te verschuiven en de
afspraak laten we dan ook doorgaan zoals
gepland door de aannemer.
De laatste keer dat de paden zijn onderhouden was tijdens de realisatie van de
rondweg. Ook toen is ons onderhoud
gecombineerd met de werkzaamheden
die daar uitgevoerd werden. Toen hadden
we het geluk dat dit in het najaar was!

AGENDA
• Bestuursvergadering
8 juli 2020, 19.30 uur
• Onderhoud paden
18 en 29 juni 2020
• Reactie over het stemmen
op papier
van 15 t/m 28 juni 2020
• Werkochtenden 2020
vanaf 08.30 uur koffie/thee
start om 09.00 uur
Groep 4 - 11 juli 2020
Groep 5 - 15 augustus 2020
Groep 6 - 26 september 2020
Groep 7 - 17 oktober 2020

VOL!!!

ER ZIJN GEEN TUINEN
BESCHIKBAAR!
Goed nieuws, alle tuinen
zijn bezet! Er wordt al
drie maanden hard gewerkt op
de tuinen (dat is goed te zien) en
we hebben in deze tijd toch al een
aardige wachtlijst opgebouwd.

GRAAG MELDEN

HULPVERLENERS
Een onderwerp wat altijd actueel
zal blijven, daarom herhalen wij
dit bericht nogmaals!
Mensen met een BHV-, EHBO- of
reanimatiediploma graag melden
via htvbouwlust@live.nl
LET OP: tijdens de corona periode
wordt het beademen tijdens een
reanimatie afgeraden.
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STEMMEN OVER HET NIEUWE BESTUUR

TOEKOMST

KUNNEN WE STEMMEN ZONDER ALV?

VOORONDERZOEK
GEMEENTE

Verheugd zijn wij jullie mede te kunnen
delen dat er zich twee leden hebben
aangeboden bestuurskandidaat te
worden. Als het goed is kunnen wij dan
binnenkort weer een voltallig bestuur
gaan vormen. Deze bestuurskandidaten
zullen echter nog ingestemd moeten
worden op een ALV. Helaas is het nu nog
steeds niet mogelijk om een dergelijke
bijeenkomst te organiseren, aangezien
onze vereniging ruim 80 leden telt en
deze nog niet samen mogen komen. Wij
willen graag een alternatief voorstellen.
Middels deze mail willen wij graag de
leden toestemming vragen om op papier
te gaan stemmen.
Hoe stellen we dit voor:
• Door op de mail met ja of nee te
reageren kunnen jullie aangeven of
wij het stemmen op papier kunnen
opstarten. Er kan tot 2 weken na deze
mail gereageerd worden, dus t/m
zondag 28 juni.
• Wij zullen op maandag 29 juni alle kandidaat bestuursleden voorstellen. Wie
zijn ze en welke taken zullen zij op gaan
pakken. Deze informatie ontvang je via

We vroegen jullie om te reageren
op de ontwikkelingen die wij door
de projectontwikkelaar van de
gemeente hebben gekregen.
TIJDELIJKE
STEMBUS

•

•

•

•

de post, inclusief een stemformulier.
We zullen anoniem stemmen, de
formulieren zullen dus geen persoonlijke gegevens bevatten, maar wel een
volgnummer.
Iedereen heeft twee weken de tijd om
zijn formulier in te leveren (t/m zondag
12 juli). De datum zullen wij ook op de
stemformulieren zetten. Vergeet hem
niet, we hebben geen extra formulieren!
Voor deze gelegenheid willen wij de
ideeënbus voor twee weken omdopen
tot stembus, hier kunnen de ingevulde
formulieren in gedeponeerd worden.
Voor het tellen van de stemmen
hebben we twee leden bereid gevonden, Andre Gillieron (tuin 34) en Bert
Steenwinkel (tuin 25).

ALLE MOGELIJKHEDEN BEKIJKEN

DE JAARLIJKSE BBQ
Het is nog steeds onzeker of de jaarlijkse bbq zal kunnen plaatsvinden binnen
de huidige regelgevingen.
Er wordt druk gekeken naar alternatieven, maar dat is nog niet zo makkelijk.
Het evenement staat in het teken van
het samenkomen van de leden... en daar
zit hem juist de kneep. Heb je een goed
alternatief laat het ons dan weten,
htvbouwlust@live.nl
9 JUNI 2020

JAN MEIJERS
Op dinsdag 9 juni ontvingen wij het bericht dat Jannis Meijers (oud voorzitter
van HTV Bouwlust) is overleden.
Wij wensen de familie en vrienden veel sterkte toe met dit verlies.

Hierop is volop gereageerd (76 leden)
en hebben we als bestuur een goed
beeld gekregen van de wensen,
zorgen en ideeën van de leden.
Hieronder een samenvatting van de
reacties.
De cijfers;
• Zo’n 83% geeft aan voor optie 1
te kiezen.
• Mochten we moeten verhuizen,
dan geeft 54% aan om mee te
verhuizen.
De zorgen;
• Er zijn veel vragen over de invulling van het open karakter.
• Over de veiligheid van de eigendommen op het terrein.
• Het complex als uitlaatplek voor
honden?!?
• Verhuiskosten vergoeding als het
zover gaat komen.
• Voorzieningen van een nieuwe
lokatie.
Ideeën;
• Het Praathuis en de Tuinwinkel
een commercieler karakter geven.
• Het realiseren van een openbare
pluk- en picknicktuin.
• Informeren d.m.v. van gastlessen
en rondleidingen voor bijvoorbeeld scholen.
• Organiseren van openbare activiteiten zoals workshops.
Wij gaan de reacties in onze gesprekken met de gemeente zeker op tafel
leggen. Dit vooronderzoek willen ze
na de zomer gaan afronden en presenteren aan de gemeenteraad.
Tot de afronding gaan wij zo veel
mogelijk met de ontwikkelaar in
gesprek om onze belangen te behartigen en de voorkeuren door te
drukken.
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OP REKENING BETALEN

TUINTIP

DE TUINWINKEL
De betalingen aan de tuinwinkel zijn
weer helemaal bij! Wij willen graag
iedereen bedanken voor het gehoor
geven aan de oproep om de rekeningen te voldoen.

ZONNEBRANDCREME
Er wordt overwogen om in de toekomst
ook op rekening te kunnen blijven betalen. Hier zal de nieuwe penningmeester
in meedenken, voor alsnog zullen de
betalingen voorlopig nog op rekening
gaan.

39 JAAR OUD PAPIER OF SENTIMENT?

DIGITALISERING VAN HET VERENIGINGSARCHIEF
In de loop van 39 jaar hebben we als
vereniging een behoorlijk archief opgebouwd. Dit neemt een hoop ruimte in
en uit sentimentele overweging zullen
we het waarschijnlijk nooit weg doen.

Veel mensen smeren zonnebrandcreme om niet te verbranden.
Het kan behoorlijk hard gaan als je
op de tuin bezig bent. Met regelmaat moet er een nieuwe laag aangebracht worden, dus ook tijdens
het tuinen.
Let er dan wel op: dat je na het
insmeren je handen wast. Planten
kunnen slecht reageren op zonnebrandcreme!

WEDSTRIJD

HOOGSTE ZONNEBLOEM
EN GROOTSTE POMPOEN

Wat we wel kunnen en hebben gedaan
is het archief digitaliseren. Nu is het
mogelijk om het archief ten alle tijden in
te zien en het fysieke archief op zolder
op te bergen. De ruimte die hierdoor
vrij komt in het Praathuis kan daardoor
beter benut gaan worden.

Ook dit jaar willen we weer wat competitie creeëren onder de leden. Wie
heeft er dit jaar de groenste vingers?

2021 - 40 JAAR - JUBILEUMJAAR OP KOMST

Alle deelnemers hebben zich
gemeld en zijn druk bezig met het
vertroetelen van hun prijswinnaars.
Het zal weer spannend worden!
De winnaars zullen in september
bekend worden gemaakt.

FEEST(ELIJKE) COMMISSIE
Volgend jaar bestaat de vereniging
40 jaar! Wij willen dit niet ongemerkt
voorbij laten gaan en willen wat gaan
organiseren.
Wij willen diverse activiteiten gaan
organiseren, maar deze moeten eerst
nog verzonnen worden. Ben je creatief

en heb je leuke ideeën om dit jubileum
invulling te geven, meld je dan aan voor
de feest commissie.
We willen na de zomervakantie beginnen met brainstormen, op deze manier
hebben we ruim de tijd om alle mogelijkheden te bekijken. Samen kunnen we
van ons jubileum een succes maken.

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.

Artikel Kijk op Reeuwijk, Open dag 2009
PAGINA | 03

PRIJSVRAAG

SAMENWERKEN

RAAD DE TUINDER

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 29011820) en vergeet zelf niet
het hek op slot te doen.

TUINTIP

WINTERSTEK
Op de bovenstaande is te zien hoe één van onze leden al vroeg groene vingers
begon te krijgen. Wie weet wie dit broekie op de brommer is?
Antwoorden kunnen gemaild worden naat htvbouwlust@live.nl, ovv prijsvraag. We
kiezen een winnaar uit de goede antwoorden. Deze wint een bon t.w.v. €15 en deze is
te besteden in onze Tuinwinkel.

ANDERS DAN VOORHEEN

HET PRAATHUIS IS WEER OPEN

INGANG

Aalbessen en zwarte bessen zijn
eenvoudig te vermeerderen door
winterstek. Wanneer je de struiken in
de winter snoeit, zet je wat takjes in
een emmer zand of in losse grond.
Je kan ze helemaal bedekken, zodat
ze niet uitdrogen. In maart graaf je ze
weer op en zet je de stekken met de
onderste helft in de vochtige aarde.
Een groot deel zal wortels maken en
zo heb je het begin van je eigen bessengaard. Zorg wel dat je de takjes
goed labelt.
WWW.STADSTUINIEREN.NL

UITGANG

Na drie maanden kunnen ook onze deuren weer open en kunnen er gekoelde
drankjes gekocht worden.
Normaal gesproken gebruiken we de nooddeur niet, maar om weer open te kunnen
hebben we de volgende keuzes gemaakt.
1. Het betreden van het Praathuis gaat
via de gebruikelijke deur.

2. Geef elkaar de ruimte en ga niet
tegelijk naar binnen. Als hulpmiddel
hebben we stickers op de vloer aangebracht.
3. Naast de koelkast staat een flesje
handgel, gebruik deze voordat je de
koelkast opent.
4. Noteer de drankjes die je meeneemt
op een bonnetje (deze kan op rekening betaald worden, vermeld daarbij

duidelijk: PH + tuinnummer of betaal
contant in het kluisje.
5. Verlaat het Praathuis via de nooddeur.
6. De route zal duidelijk aangegeven
worden met pijlen.
7 Het is niet de bedoeling om in het
Praathuis te gaan zitten. Hiervoor
zetten wij stoelen buiten. Houdt voldoende afstand als je plaatstneemt.
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SERVICEPUNT / TUINWINKEL

PRIJSLIJST

UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

9. INTERN BESTUUR
9.1 Aan elke commissie, met uitzondering van de kascontrolecommissie, wordt
een bestuurslid toegevoegd.

10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1 De leden vrijwaren de vereniging voor alle schade die zij zelf of derden
leiden als gevolg van handelingen op hun tuin, in de werkplaats, de veldschuur of op andere plaatsen op het terrein van het complex.
10.2 De leden vrijwaren de vereniging voor aansprakelijkheid voor schade die
zij leiden voortvloeiend uit de huurovereenkomst tussen H.T.V. Bouwlust en
de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

11. AANSPRAKELIJKHEID
11.1 De bepaling in artikel 2.3 inzake de betaling van een borgsom van € 100,00
geldt niet voor degenen die op 20 februari 2014 op de wachtlijst staan. Voor
hen geldt nog het oude regime van € 22,70 entreegeld en € 50,00 borgsom.

12. SLOTBEPALINGEN
12.1 Het bestuur is namens de Algemene Ledenvergadering belast met de naleving van het huishoudelijk reglement.
12.2 Voor het wijzigen van bepalingen in dit reglement is het bepaalde in Artikel
19 lid 3 en 4 van de statuten onverkort van toepassing.
Tussentijdse wijzigingen/aanvullingen moeten via de besluitenlijst, na
goedkeuring door de ledenvergadering, als aanvulling van dit reglement
gezien worden.
12.3 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

TUIN 16
TUIN 41

Tuincoach
Werkochtenden

TUIN 38/57
TUIN 16
TUIN 41

Praathuis
Tuinwinkel
Technische zaken
Introductie nieuwe leden

TUIN 46
TUIN 49
TUIN 47
TUIN 37

€ 0,10
€ 0,15
€ 0,10
€ 0,10
€ 0,15
€ 0,20
€ 0,20
€ 0,15
€ 2,00
€ 0,80
€ 0,80
€ 0,30

Diversen
Tonkinstokken, 100 cm
Tonkinstokken, 180 cm
Tuinaarde 40l.
Potgrond 40l.
Kunstmest per kilo
Koemest per kilo
Kippenmest per kilo
Kalk per kilo
Kali per kilo
Fosfor per kilo

€ 0,10
€ 0,95
€ 1,60
€ 2,65
€ 1,50
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,10
€ 1,50
€ 1,50

Er zijn diverse zakjes zaden
beschikbaar in de tuinwinkel.
De prijzen zijn onder voorbehoud.
*laatste planten, op = op!
OPENINGSTIJDEN
woensdag 10.00 - 11.00 uur
vrijdag
15.00 - 16.00 uur
zaterdag 09.00 - 12.00 uur

BEZOEK HTVBOUWLUST FACEBOOK EN INSTAGRAM

BEHEER EN COMMISSIES
Tuincommissie

Planten
Andijvie
Triosla
Sla (buiten/onder glas)
IJsbergsla
Kroten
Spruitkool
Boerenkool
Bleek/knolselderie
Prei per 25
Pepers (diverse soorten)*
Tomaten*
Chrysanten

Marco Vrijenhoek
Hannah ten Brink
Ruud Baardolf
Marco Vrijenhoek
Hannah ten Brink
Ton Slappendel
Peter Perdijk
Joris van Herk
Barbera van Dijkum

BESTUUR TAAKVERDELING
Saskia de Vreugd TUIN 28 waarnemend-voorzitter,
		 pr & communicatie
Hannah ten Brink TUIN 41 tuincommissie en
		
secretaris
Joris van Herk
TUIN 47 technische zaken
Harm Jansen
TUIN 64 penningmeester
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