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AGENDA
• Jaarnota’s tuinhuur 2021
  Betalen voor 25 december 2020

• Garant Zaden bestellijst
 Inleveren voor 25 december 2020

• Nieuwjaarsborrel
 Zal in 2021 niet plaatsvinden

• Bestuursvergadering
 xx januari 2021, 19.30 uur

• Thema vergadering
 19 januari 2021, 19.30 uur

• Bestellijst pootaardappelen
 Inleveren voor 20 januari 2021

• Algemene ledenvergadering
 Deze datum volgt zodra er 

meer duidelijkheid is over 
het vaccineren en eventuele 
versoepelingen. We bekijken 
momenteel alle mogelijkheden.

PRAATJE VAN JORIS
VOORWOORD

December behoort een feestmaand te 
zijn maar als ik zo eens om me heen kijk 
dan valt het mij iets tegen .De maatre-
gelen rondom corona maken het er niet 
gezelliger op . Daarom is het zo lekker 
om te weten dat na de jaarwisseling 
de dagen weer gaan lengen en dat de 
gemaakte plannen onder de kerstboom 
tot uitvoering gebracht kunnen worden. 
De indeling van de tuin zit in het hoofd 
en het aardappelpootplan is ingeleverd 
dus Joris kan aan het spitten beginnen.

Ik  wil toch ook verder vooruit kijken met 
u als lid van HTV Bouwlust. 2021 zal voor 
ons allen een belangrijk jaar worden, wij 
verwachten als bestuur dat de gemeente 
een beslissing gaat nemen in de plannen 
van zoutman west  en indirect daarmee 
ook onze toekomst bepalen. In alle 
gesprekken die tot dusver zijn gevoerd 
hebben wij onze poot stijf gehouden 
en de wens van het merendeel van de 
leden uiteen gezet. Daarbij aandragende 
het sociaal cultureel aspect van ons com-
plex in combinatie met de houtwal en 

tal van bezwaren die ertoe bij moeten 
dragen dat het muntje onze kant opvalt. 
Op dit soort momenten blijkt maar weer 
dat het ongelooflijk belangrijk is dat je 
betrouwbare connecties kunt raadple-
gen. Ik denk hierbij aan diverse fractiele-
den van verschillende partijen en zeker 
niet onbelangrijk de Watersnip.  

In 2021 bestaat Bouwlust 40 jaar en dat 
moet gevierd worden. Hoe en wanneer 
dit gaat plaats vinden is nog erg onzeker 
gezien de corona maatregelen en de haal-
baarheid om deze dag te organiseren. We 
zijn daarom op zoek naar een paar leden 
die deze dag vorm willen geven.
Terugdenkend aan het vorig jubileum 
ben ik ervan overtuigd dat er wel een 
paar creatieve leden te vinden zijn om er 
wat moois van te maken. 

Als afsluiting wens ik u allen een prach-
tig tuinjaar en een geweldige gezond-
heid voor u en uw naasten toe . 

Groet Joris

HET PRAATHUIS 

CORONA REGELS
Iedereen heeft het kunnen volgen 
op het nieuws. De regels blijven 
scherp gehandhaafd.

Het Praathuis zal volgens de 
nieuwe regelgevingen in ieder 
geval tot 19 januari 2021 gesloten 
blijven.

Houd elkaar scherp!

TUINWINKEL / PRAATHUIS

GROND 
Vergeet niet je bestelling op tijd op 
te geven. De lijst hiervoor ligt in de 
werkplaats naast de Tuinwinkel. Be-
stellen kan tot 25 december 2020.

GEMEENTE BODEGRAVEN-
REEUWIJK

EEN NIEUW CONTRACT 
VOOR 5 JAAR
Afgelopen november ontvingen 
wij een nieuw (en gelijkwaardig 
aan het vorige) contract voor 
de komende 5 jaar. Deze zullen 
we voor het einde van het jaar 
retourneren, nadat wij hem als 
bestuur goed hebben doorge-
nomen en met externe adviseurs 
hebben besproken op eventuele 
mogelijkheden.
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VRIJWILLIGERS

IN HET ZONNETJE
Onze vereniging zou niets zijn zonder onze vrijwilligers! 
Namens het bestuur reikte voorzitter Joris de eerste banketletters uit.  We willen 
iedereen ook dit jaar nogmaals bedanken voor hun inzet!Op 30 oktober jl hebben wij een officië-

le oproep gedaan aan de leden om zich 
aan te melden voor de Klankbordgroep 
HTV Bouwlust. 

De Klankbordgroep zal fungeren als 
sparringpartner voor het Bestuur (niet 
voor de leden). Wij zijn zeer verheugd 
dat vier enthousiaste leden zich hebben 
aangemeld voor de Klankbordgroep. We 
kijken er naar uit om met hen te sparren 
over de ideeën, die bij ons leven m.b.t. 
onze mooie vereniging, maar ook over 
de ontwikkelingen die op ons afkomen.

• Ebert van Vliet, tuin 8
• André Gillieron, tuin 34
• Dick van Steenslen, tuin50
• Jenette Douma, tuin 51

Uiteraard zullen wij alle leden op de 
hoogte houden via de nieuwsbrief en 
middels de ALV betrekken bij belangrijke 
voorstellen.

INVULLING VAN ONS 
KLANKBORDGROEP

KLANKBORDGROEP

EEN VERDIENDE DONATIE 
VAN € 148,94
Na de zomer hadden we ons ingeschre-
ven voor de Rabo Clubsupport actie. 
Dit resulteerde afgelopen november in 
een cheque van €148,94.

Hierop volgend kwam het verzoek 
om met de cheque op de foto te gaan 
en deze te delen op social media. De 
leukste inzendingen maken kans op een 
extra geldprijs.
Wij hebben onze jongste leden hiervoor 
gevraagd. We wilden met deze foto 
graag aangeven waar we het geld in de 
toekomst voor willen gaan gebruiken.

Nu maar hopen dat onze inzending op-
valt tussen alle andere deelnemers. 
Zoek hem op en like hem om hem een 
extra zetje te geven!

RABO CLUBSUPPORT

Je brein blijft jong 
van boerenkool

Uit een onderzoek van de 
American Academy of Neurology 

uit 2017 blijkt dat bladgroenten je 
brein jong houden.

BRON: https://www.quest.nl/natuur/planten/
a29810150/boerenkool-feitjes-gezond-bitter/

BETALING JAARNOTA’S 2021

BETAAL OP TIJD 
Hiernaast zie je het overzicht van 
de betaalde jaarnota’s tot nu toe, 
peildatum is 15 december 2020.
Let op, de jaarnota moet voor 
25 december 2020 betaald zijn.

79
verstuurde 

nota’s

52
betaalde 
nota’s

27
onbetaalde 
nota’s
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Afgelopen jaar is Hannah gestart met het coördineren van de werkochtenden 
met assistentie van Marco. Onlangs heeft Marco aangegeven dat het hem te druk 
wordt om deze taak te blijven uitvoeren. Omdat afgelopen jaar is gebleken dat 
het aansturen van de werkochtenden met twee mensen positief werkt, zijn wij nu 
op zoek naar een ander lid die dit samen met Hannah op wil pakken.  

ONDERSTEUNING TIJDENS DE WERKOCHTENDEN
OPROEP WERKOCHTENDEN

• Aanwezigheid tijdens (een groot deel 
van) de werkochtenden, ongeveer 8 
zaterdagochtenden per jaar

• Samen met Hannah de werkzaamhe-
den aansturen. Op die manier kunnen 
de verschillende werkzaamheden 
beter in de gaten gehouden worden, 
wat bijdraagt aan een soepel verloop

  
Heeft u interesse om de vereniging te 
kunnen ondersteunen en structureel bij 
te dragen aan het onderhoud van ons 
mooie complex? Of wilt u graag meer 
informatie? Graag horen wij van u!

Wij kijken uit naar ieders reactie, 
graag voor 18 januari mailen naar 
htvbouwlust@live.nl of spreek een van 
de bestuursleden aan op het complex.

Wat is precies de bedoeling?
Vanuit het bestuur heeft Hannah de rol 
op zich genomen om de werkochtenden 
te plannen, organiseren en coördineren. 
Van het lid wat zich bij haar aansluit 
wordt verwacht dat diegene Hannah 
hierin waar nodig ondersteunt en 
aanvult. Deze ondersteuning kan ervoor 
zorgen dat de organisatie van de werk-
ochtenden – naast Hannah haar overige 
bestuurstaken – behapbaar blijft. Een 
onmisbare aanvulling dus!

In overleg met Hannah kan aan de vol-
gende invulling worden gedacht:
• Meedenken in welke taken er op de 

desbetreffende werkochtend moeten 
gebeuren

Maandag 7 december was de laatste gebiedsbijeenkomst over de plannen voor 
Zoutman Verandert. Hierin is het plan gepresenteerd zoals deze straks gaat wor-
den voorgesteld aan de gemeenteraad.

DE LAATSTE GEBIEDSBIJEENKOMST
UPDATE ZOUTMAN VERANDERT

Natuurlijk zijn wij nog niet klaar met het 
strijden tegen deze plannen, maar het 
plan (zoals het nu is gepresenteerd) zal 
volgend jaar worden voorgelegd de ge-
meenteraad. Er kan nog van alles gebeu-
ren, maar het is zeker dat de gemeente 
Bodegraven-Reeuwijk meer woningen 
wil gaan creëren. Hoe dan ook zal het 
gebied Zoutman hiervoor gebruikt gaan 
worden.

Los van deze bijeenkomst hebben wij als 
bestuur al meerdere malen gesproken 
met de gemeente en de projectontwik-
kelaar. Tijdens deze gesprekken hebben 
wij heel duidelijk gemaakt dat verhuizen 
absoluut niet onze voorkeur geniet, 
maar als enige partij in dit project heb-
ben we geen vrije keuze in de toekomst-
plannen voor Zoutman.

Op de website van Zoutman Verandert zijn alle bijeenkomsten terug te vinden. 
De bijeenkomst van 7 december is in zijn geheel opgenomen en kan worden 
terug gekeken. 

https://zoutmanverandert.nl/bijeenkomsten

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

NIEUWSBRIEF

SCHRIJVERS GEZOCHT
Het schrijven en het opmaken 
van de nieuwsbrief is iedere keer 
weer een flinke klus. 

Naast mijn functie als secretaris 
heb ik hier minder tijd voor gehad. 
Helaas zijn er hierdoor ook minder 
nieuwsbrieven uitgekomen.

Lijkt het je leuk om betrokken te 
zijn bij het proces om content te 
creëren? Kan je gevat schrijven? 
Heb je oog voor spannende (tuin)
ontwikkelingen? 

Meer informatie? Mail dan naar
htvbouwlust@live.nl.



HET APP IN EEN NIEUW JASJE
HET AARDAPPELPOOTPLAN VOOR 2021 - DE STRIJD TEGEN PHYTOPHTHORA

Wanneer u Phytophthora aantreft op uw gewassen bent u 
verplicht dit te melden bij het bestuur, de planten te rooien 
en af te voeren van uw tuin (dus niet op de composthoop!!). 
Als gehele vereniging kunnen we last krijgen van deze ziekte, 
dus wees ook alert naar uw buren toe.

Hieronder is een voorbeeld van het nieuwe APP te zien. 
In deze vorm, is het de bedoeling dat het planten van de 
aardappels voor drie jaar wordt ingetekend (het vorige jaar, 
huidig jaar en volgend jaar). Dit betekent dat de aardappels 
maximaal iedere drie jaar op dezelfde plek mogen komen te 
staan. Verzoek is om ook opstallen in te tekenen in het plan, 
dit verduidelijkt de tekening.

Enkele jaren geleden is er op onze vereniging een aardappel-
pootplan (APP) ingevoerd. Na evaluatie van dit plan is geble-
ken dat de huidige werkwijze ineffectief is. Zo leveren niet alle 
leden hun APP in en staat er het merendeel van de tijd alleen 
het huidige jaar ingetekend. Op die manier is moeilijk voor 
de tuincommissie te controleren of het poten van de aard-
appelen volgens de afspraken gebeurt. Om ervoor te zorgen 
dat ieder lid zich bewust is van het belang van een APP, wordt 
hieronder nogmaals ingegaan op wat Phytophthora inhoudt 
en hoe hierin te handelen. Daarnaast zal er een nieuwe versie 
van het APP worden toegelicht, waarmee in het vervolg ge-
werkt zal gaan worden. 

Waarvoor dient het APP?
Een APP wordt gebruikt om in de gaten te houden of er voor 
de aardappelen voldoende wisselteelt wordt toegepast. 
Wanneer aardappelen namelijk meerdere jaren achtereen op 
dezelfde plek worden gepoot, neemt de kans op de aardappel-
ziekte (Phytophthora) toe. Ook wanneer het loof en de grond 
voor langere tijd erg vochtig blijven, is de kans op deze schim-
mel vergroot. Wanneer er eenmaal sprake is van Phytopthora, 
is de besmettingskans naar buurtuinen zeer groot of kan zelfs 
de professionele teelt hier last mee krijgen. Om die reden zijn 
wij wettelijk verplicht een APP te hanteren op onze vereniging 
en deze allemaal strikt na te leven. 

Phytopthora is te herkennen aan bruine vlekken op het blad, 
steel of de vruchten bij planten uit de nachtschadefamilie (bij-
voorbeeld tomaten en aardappelen). Let op dat u deze vlekken 
niet verward met vorstschade. 

AardappelPootPlan 2020 / 2021 / 2022
Geef hier aan of de tuin zich     links of     rechts van het pad bevind (kruis het 
betreffende vakje aan). Geef ook in de plattegrond aan waar uw huisje en/of kas 
staan.  Vul de plattegrond met een gekleurde pen of stift in, geen zwart!

TUINNUMMER:  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AANTAL M2:  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2020
Geef op de plattegrond 
waar de aardappels 
vorig jaar stonden.

TIP: geef bijvoorbeeld 
op de plattegrond aan 
waar het huisje of de 
kas op de tuin staat. Dit 
zorgt voor een snellere 
orientatie bij de controle.

2021
Geef op de plattegrond 
waar de aardappels dit 
jaar komen te staan.

2022
Geef op de plattegrond 
waar de aardappels 
volgend jaar komen te 
staan.

Wanneer er aardappelen wordt gepoot, wordt er van alle 
leden verwacht dat zij een APP indienen. 
De tuincommissie controleert de plannen en registreert of de 
aardappelen volgens het ingediende plan zijn gepoot. Als de 
aardappelen op dezelfde plek staan als het afgelopen jaar of 
twee jaren, dan dienen de aardappelen te worden gerooid.

Phytopthora op het blad 
van de aardappelplant.

Phytopthora kan ook voor-
komen op andere ‘nacht-
schade’ planten, zoals de 

tomatenplant

X00
150

Voorbeeld van een ingevulde aardappellijst

huisje

huisje

huisje

aardappelen

aardappelen

aardappelen
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SERVICEPUNT / TUINWINKEL

PRIJSLIJST M.I.V. 2021
Groenten
-
 
Diversen
Tonkinstokken, 100 cm € 0,10
Tonkinstokken, 180 cm € 1,00
Tuinaarde 40l. € 1,90
Potgrond 40l. € 2,65
Kunstmest per kilo € 1,50
Koemest per kilo € 1,00
Kippenmest per kilo € 1,00
Kalk per kilo € 1,10
Kali per kilo € 1,50
Fosfor per kilo € 1,50

Er zijn diverse zakjes zaden 
beschikbaar in de tuinwinkel.

De prijzen zijn onder voorbehoud.

Het is tot 25 december mogelijk 
om grond te bestellen!

OPENINGSTIJDEN
woensdag 10.00 - 11.00 uur 
vrijdag GESLOTEN
zaterdag 09.00 - 11.30 uur
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BEHEER EN COMMISSIES
Tuincommissie TUIN 16 Marco Vrijenhoek
 TUIN 41 Hannah ten Brink

Tuincoach TUIN 38/57 Ruud Baardolf 
Werkochtenden TUIN 41 Hannah ten Brink
Praathuis TUIN 46 Ton Slappendel
Tuinwinkel TUIN 49 Peter Perdijk
 TUIN 64 Harm Jansen
 TUIN 37 Barbara van Dijkum
 TUIN 52 Arie Stigter

Technische zaken TUIN 60 Cor van Blotenburg
 TUIN 47 Joris van Herk

Introductie nieuwe leden TUIN 41 Hannah ten Brink

BEZOEK HTVBOUWLUST FACEBOOK EN INSTAGRAM

BESTUUR TAAKVERDELING
Joris van Herk TUIN 47 voorzitter
Saskia de Vreugd TUIN 28 secretaris, vice voorzitter, 
  pr & communicatie
Ruud Baardolf TUIN 38/57 penningmeester
Hannah ten Brink TUIN 41 tuincommissie 
1Cor van Blotenburg TUIN 60 tuincomplex 

SAMENWERKEN

CONTROLE COMPLEX
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.

ER IS EEN HOOP GEDAAN DE AFGELOPEN MAANDEN
ONDERHOUD TUINCOMPLEX

VERVANGING BRUG

ONDERHOUD AAN DE PADEN


