NUMMER 4 - SE P T E M B E R

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

VOORWOORD

AGENDA

VAN DE NIEUWE PENNINGMEESTER

Ik ben zeer getroffen door de reacties
van verschillende leden, die herhaaldelijk hun vertrouwen in mij hebben
uitgesproken, zowel schriftelijk als
mondeling. Hun nadrukkelijk verzoek
om mijn genomen besluit in heroverweging te nemen en gehoor te geven aan
de ruime meerderheid van voorstemmen heeft mij persoonlijk geraakt. Ik
blijf het jammer vinden, dat een aantal
leden mijn deelname in het bestuur (nog
steeds) niet ziet zitten. Desondanks zal ik
ook voor deze leden mijn best doen om
de belangen van HTV Bouwlust zo goed
mogelijk te vertegenwoordigen samen
met de andere bestuursleden Hannah,
Saskia, Cor en Joris.
De andere reden die tot mijn besluit
heeft geleid, is dat ik de afgelopen
maanden met lede ogen heb moeten

aanzien hoe drie kanjers van bestuursleden (Hannah, Saskia en Joris) op hun tenen hebben gelopen om de vereniging
in een zeer moeilijke tijd overeind te
houden. Onvolledig bestuur, coronacrisis
en de ontwikkelingen met de gemeente
Reeuwijk-Bodegraven (gelukkig met
ondersteuning van Harm en Fred) , ga
daar maar eens aan staan! En ze werken
nog fulltime ook! Grote waardering voor
deze drie mensen. Ze verdienen wat mij
betreft alle lof.
Het bestuur is nu compleet. Heel fijn
ook, dat Cor zijn technische ervaring
aanbiedt in het belang van de vereniging en is toegetreden tot het bestuur.
Vijf verschillende mensen met allemaal
hun eigen kwaliteiten zoeken elkaars
meerwaarde en als dat samen komt heb
je een geweldig bestuur.
De administratie heb ik inmiddels overgenomen van Harm, die e.e.a. prima had
voorbereid. Ik kon zo weer kon instappen. Harm bedankt!
Ruud Baardolf

• Inspreken bij de gemeente
7 oktober 2020
• Thema vergadering
27 oktober 2020, 19.30 uur
• Werkochtenden 2020
vanaf 08.30 uur koffie/thee
start om 09.00 uur
Groep 6 - 26 september 2020
Groep 7 - 17 oktober 2020

IETS TE DELEN IN DE
VOLGENDE NIEUWSBRIEF?
Stuur het naar htvbouwlust@live.nl

HET PRAATHUIS

CORONA REGELS
Iedereen heeft het kunnen volgen
op het nieuws. We zitten in de 2e
golf van het coronavirus.
Dit houdt in dat er nog steeds maar
6 mensen met gepaste afstand
(1,5 m) in het Praathuis kunnen
plaatsnemen.

Houd elkaar scherp!
SDV PHOTOGRAPHY

Het is een roerige tijd geweest kunnen
we wel zeggen. Uiteindelijk ben ik toch
weer toegetreden tot het bestuur van
HTV Bouwlust. Twee redenen hebben
daaraan ten grondslag gelegen.

• Bestuursvergadering
6 oktober 2020, 19.30 uur

TUINWINKEL

AANGEPASTE
OPENINGSTIJDEN
Vanaf 1 september zijn de openingstijden voor de Tuinwinkel
aangepast.
woensdag 10.00 - 11.00 uur
vrijdag
GESLOTEN
zaterdag
09.00 - 11.30 uur
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ACTIEPLAN COMMISSIE ZOUTMAN VERANDERT

UPDATE ZOUTMAN VERANDERT

ROBM PHOTOGRAPHY

Tijdens de uitzonderlijke warme zomerdagen hebben wij als bestuur samen
met Harm en Fred (commissie Zoutman
Verandert) niet stil gezeten.
We hebben begin augustus de 9 fracties
van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk
aangeschreven om aandacht te vragen
voor onze belangen. Iedere fractie heeft
van ons een opvallend pakketje ontvangen met daarin de nodige informatie over
de vereniging, een jubileumboekje en
een zakje zaad ‘Vergeet mij nietjes’.

• Er komt binnenkort weer een online
bijeenkomst over Zoutman Verandert. Wij hebben bij de vorige online
bijeenkomst bemerkt, dat men harde
conclusies trekt uit de peiling, waarbij
het letterlijk om aantallen deelnemers
gaat. Het is van zeer groot belang dat
aan een volgende online bijeenkomst
zoveel mogelijk leden van HTV Bouwlust deelnemen. Zodra de eerstvolgende datum bij ons bekend is, zullen wij
deze met de nodige gegevens delen via
de mail.
• Er zal voor de eerstvolgende algeme-

•

•

•

Indien de mogelijkheid zich voor doet
zullen wij fractieleden uitnodigen voor
een bezoek aan ons complex.
•
Ondertussen zijn de eerste reacties
binnengekomen. De datum voor de
raadsvergadering nadert en de fracties
zijn geïnteressseerd in onze kant van
het verhaal.
We zullen op alle uitnodigingen ingaan
en de belangen van de vereniging zo
goed mogelijk behartigen.
Onze acties
De ontwikkelingen omtrent het proces
van Zoutman Verandert zullen vanaf
september weer volop worden opgepakt
door de gemeente. Voor de komende
periode hebben we een aantal acties al
op de planning staan.

•

ne commissievergadering worden
ingesproken door Reeuwijker Cor van
Blotenburg;
We zullen niet nalaten de media op te
zoeken en hebben ons eerste interview
al afgegeven aan het AD Groene Hart.
Zaterdag 27 augustus is er een spandoek geplaatst, deze moet nog meer
media aandacht creëren voor de huidige ontwikkelingen.
Wij zullen betrokken partijen als de
Nieuwdorperweg en de bedrijven
op Zoutman Oost/West benaderen
om elkaars visies te delen omtrent de
ontwikkelingen en te kijken waar raakvlakken liggen. Wellicht kunnen we op
onderdelen 1 vuist maken.
De voorwaarden lijst voor de verschillende modellen die ons zijn gepresenteerd wordt verder aangevuld. We onderzoeken de mogelijkheden om deze
te laten toetsen op juridische aspecten.
Er zal eind september ook een interview worden afgegeven aan Bert
Verver. Dit artikel zal worden geplaatst
in het lokale blad, Kijk op Reeuwijk.
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Aan alle deelnemers; ‘Bedankt voor het meedoen!’
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ODMH I.S.M. TAUW

EXTRA VERGADERINGEN

LOODONDERZOEK OP
ONS COMPLEX

THEMA AVONDEN

De ODMH gaat in opdracht van de
provincie Zuid-Holland onderzoek
uitvoeren naar lood in de bodem van
circa 39 volkstuincomplexen in de regio
Midden-Holland.
Afgelopen maand zijn de metingen gedaan op ons complex. Op iedere tuin is
één boring gedaan om te onderzoeken.

Het Bestuur van HTV Bouwlust vergadert in principe één keer in de
6 weken over de dagelijkse gang
van zaken m.b.t. ons tuincomplex.
Er zijn echter ook verschillende
onderwerpen, die een langere
behandeltijd vereisen.
Het Bestuur heeft er voor gekozen
deze onderwerpen tijdens een thema avond nader te bespreken en uit
te werken.

2021

VERHOGING VAN DE
HUURPRIJS
Aan het eind van dit jaar zal de
huurprijs per m2 met € 0,05 omhoog gaan.
De prijs zal van € 0,45 naar € 0,50
per m2 worden verhoogd. Dit
houdt in dat men met een tuin van
100 m2 € 5,- meer gaat betalen.
Deze verhoging zal in de facturen
van komend jaar verwerkt zijn.

Gelet op de noodzaak om over een
aantal onderwerpen snel duidelijkheid te verschaffen gaat het Bestuur
in oktober en november 2020 een
thema-avond beleggen waarin de
bestuursleden de volgende onderwerpen zullen bespreken.
Cor heeft de onderzoekers begeleid over
het complex en er zorg voor gedragen
dat het betreden van de tuinen zo zorgvuldig mogelijk is gebeurd.
Tijdens het meten heeft Cor van de
onderzoekers meegekregen dat de
gemeten waarden op ons complex ruim
onder grenswaarde zaten.

Thema’s
• Definiëren Klankbord
• Onderhoud tuinen
• Huishoudelijk Reglement
• Open Dag 2021
• Subsidiemogelijkheden
onderzoeken
		
Voor 2021 is het idee om één keer
per kwartaal een thema avond (voor
het Bestuur) te houden en een uur
uit te trekken per onderwerp. Dat
betekent dat per jaar 12 thema’s
(onderwerpen) uitgebreid behandeld kunnen worden voor zover dit
nodig is natuurlijk. Bij het inplannen
van de bestuursvergaderingen in
2021 zullen deze dan ook ingepland
worden.
Uiteraard worden de leden van HTV
Bouwlust geïnformeerd over de
uitgewerkte thema’s. En natuurlijk
hopen we dat de leden graag ons
willen ondersteunen door aan één
van de Commissies deel te nemen.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het
Klankbord of de commissie Open
Dag 2021 / 40 jarig bestaan HTV
Bouwlust.

TUINCOMMISSIE

WISSELING VAN TUINEN
Het afgelopen jaar heeft de tuincommissie een aantal wensen en voorkeuren ontvangen van verschillende leden
die al op het complex actief zijn.
Het gaat hier om de vraag naar een grotere of kleinere tuin, een tuin waar een
huisje of een kas op staat en vrij komt.
De leden die dit hebben aangegeven bij
de tuincommissie zullen als eerst benaderd worden als er iets vrij komt wat aan
hun wensen voldoet.
Zorg ervoor dat je jouw wensen tijdig
kenbaar maakt!
Mail dit dan naar: htvbouwlust@live.nl
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Aan alle deelnemers; ‘Bedankt voor het meedoen!’
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NAJAAR TIP

SERVICEPUNT / TUINWINKEL

MOESTUIN PLANTEN IN HET NAJAAR

PRIJSLIJST

BRON: www.buitenlevengevoel.nl/moestuin-planten-in-het-najaar/

Hieronder staan 11 groenten die je in
het najaar nog kunt zaaien of planten in
de moestuin. In sommige gevallen kun
je ze zelfs in hetzelfde jaar nog oogsten.
1. Spinazie, geeft minder oogst dan
in het voorjaar, maar toch nog zo’n
2 kilo per vierkante meter
2. Rucola, is tot en met september
buiten nog te zaaien.
3. Veldsla, kan buiten namelijk temperaturen tot -5°C verdragen!
4. Winterui, er bestaan speciale uien
voor de winterteelt.
5. Knoflook, juist de herfst is de beste
tijd om knoflook te planten.

6. Tuinbonen, de jonge planten kunnen goed tegen de koude winter.
7. Rabarber, de vorst zorgt juist voor
een lekkere smaak!
8. Radijsjes, in september zullen ze het
vaak nog prima doen.
9. Paksoi, om doorschieten te voorkomen kun je het best pas na juli
planten. Tot en met september gaat
dit nog prima. Vaak kun je zes weken
na het zaaien al gaan oogsten.
10. Winterpostelein, superlekker in bijvoorbeeld een stamppot of salade.
11. Knolvenkel, is bestand tegen vorst.
Als de knollen de grootte van een
tennisbal hebben is hij op zijn lekkerst.

Groenten
Pompoen
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

n.t.b.

€ 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.

WE ZIJN BETROKKEN

ZIEKMELDING OF
VERHINDERD

VREEMDE VOGEL GESPOT

OPENINGSTIJDEN
woensdag 10.00 - 11.00 uur
vrijdag
GESLOTEN
zaterdag 09.00 - 11.30 uur

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.

SAMENWERKEN

CONTROLE COMPLEX
ROBM PHOTOGRAPHY

BEHEER EN COMMISSIES
Tuincommissie

TUIN 16
TUIN 41

Marco Vrijenhoek
Hannah ten Brink

Tuincoach
Werkochtenden

TUIN 38/57

Ruud Baardolf
Marco Vrijenhoek
Hannah ten Brink

Praathuis
Tuinwinkel
Technische zaken

TUIN 46
TUIN 60
TUIN 47

Ton Slappendel
Peter Perdijk
Cor van Blotenburg
Joris van Herk

Introductie nieuwe leden

TUIN 41
TUIN 37

Hannah ten Brink
Barbara van Dijkum

Zoutman verandert

TUIN 64
TUIN 43

Harm Jansen
Fred de Boer
Het gehele bestuur

TUIN 16
TUIN 41
TUIN 49

		

Zodra het mogelijk is om mest of
grond te bestellen zullen wij dit
z.s.m. communiceren.

Controleer bij het verlaten van 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.

BEZOEK HTVBOUWLUST FACEBOOK EN INSTAGRAM

BESTUUR TAAKVERDELING
Joris van Herk
TUIN 47
Saskia de Vreugd
TUIN 28
		
Ruud Baardolf
TUIN 38/57
Hannah ten Brink
TUIN 41
Cor van Blotenburg TUIN 60

voorzitter
secretaris, vice voorzitter,
pr & communicatie
penningmeester
tuincommissie
tuincomplex
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