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Beste leden,
Graag willen wij jullie langs deze weg informeren over de volgende
onderwerpen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bericht van overlijden
Corona update
Verdiepingsfase Zoutman-West
Klaverjasavond en nieuwjaarsreceptie afgelast
Eindstand PLUS sponsoractie en Rabobank Clubsupport actie
Tuincommissie
Tuinwinkel
Praathuis
Vrijwilligers in het zonnetje gezet
Mutaties Ledenbestand
Nota’s tuinhuur en (voorschot) contributie 2022

Bericht van overlijden
Ons bereikte het droevige bericht, dat ons lid Herman Mikkers op 24
november jl. is overleden.
Herman heeft een lange tuinders loopbaan achter de rug bij onze
Hobbytuinvereniging Bouwlust.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte met het
verwerken van dit verlies.
De tuin van Herman wordt voortgezet door zijn vrouw Ida met ondersteuning
van de (klein)kinderen.

Bericht van overlijden geplaatst met toestemming van familie Mikkers

Corona update
Het Praathuis zal de komende periode tot nader bericht open blijven.
Tijdens de openingstijden van het Praathuis gelden de volgende regels:
1,5 meter afstand, vaste zitplaats, maximaal 6 personen.
De algemene basisregels zoals handen wassen, ventileren e.d. zijn zo
langzamerhand wel bij eenieder bekend.

Verdiepingsfase Zoutman – West
Wij zijn door wethouder Knol uitgenodigd voor een online meeting in januari
a.s. om verder te praten over de ontwikkelingen omtrent onze vereniging.
Wij zijn benieuwd naar hetgeen de wethouder mee komt.

Klaverjasavond en Nieuwjaarsreceptie afgelast
Helaas hebben we de Klaverjasavond als gevolg van de Corona maatregelen
moeten afgelasten.
Ook de Nieuwjaarsreceptie zal wederom geen doorgang vinden. Hopelijk
volgend jaar weer!

Eindstand PLUS sponsoractie en Rabobank Clubsupport actie.
De Plus sponsoractie heeft € 245,00 opgeleverd voor de vereniging. De
Rabobank Clubsupport actie heeft € 91,00 opgeleverd. Alle beetjes helpen!
Dank voor eenieder die geholpen heeft met het binnen halen van
sponsorpunten en het uitbrengen van hun stem.
We willen het geld bestemmen voor de aanschaf van een beveiligingscamera.

Tuincommissie
Joris van Herk heeft Marco Vrijenhoek bedankt voor zijn jarenlange inzet voor
de tuincommissie.
Uit handen van Joris kreeg Marco een lekkere versnapering uitgereikt.

De controle op het onderhouden van de tuinen is behoorlijk aangescherpt.
Deze controle heeft al de nodige verbetering laten zien.
Helaas was het noodzakelijk om één officiële waarschuwing te geven. Vanaf
het nieuwe voorjaar zal de tuincommissie veel strakker op het onderhoud van
de tuinen gaan zitten.
Een goed onderhouden tuin is mooi om te zien. Daarnaast levert dit ook een
positieve bijdrage aan de beeldvorming die de gemeente heeft over ons
complex.
Joris is als bestuurslid van de tuincommissie nog steeds op zoek naar

ondersteuning vanuit de leden in deze commissie.
Als u zich geroepen voelt hem enigszins te ontlasten, dan zou dat fijn zijn.
Wij zien uw interesse graag tegemoet via htvbouwlust@live.nl.

Tuinwinkel
De zaadlijsten van Garant kunt u tot januari inleveren bij de tuinwinkel of in de
brievenbus.
Bestelde mest moet voor 1 januari worden weggereden, omdat daarna de
grond wordt gestort.
U wordt verzocht alle mest voor het eind van het jaar contant af te rekenen
met de Tuinwinkel.
U kunt ook het verschuldigde bedrag overmaken op de bankrekening van
HTV Bouwlust o.v.v. afrekening mest.

Praathuis
Ook hierbij het verzoek alle openstaande consumptiebonnen voor het eind
van het jaar contant af te rekenen, zodat de opbrengsten in dit jaar terecht
komen.
Bij voorbaat dank.

Vrijwilligers in het zonnetje gezet
De vereniging kan niet draaien zonder de steun en inzet van vrijwilligers. Ook
dit jaar is het belangrijk even stil te staan bij deze ‘stille’ krachten van de
vereniging.
Uit handen van onze voorzitter Joris van Herk en secretaris Hannah ten Brink
kregen de vrijwilligers iets lekkers uitgereikt en werden ze bedankt voor hun
inzet in het afgelopen jaar.

Mutaties ledenbestand
Nieuwe leden
Tuin 16c
Imme Bezemer
voorheen Marco Vrijenhoek
Tuin 16b
Saoud Almohammed
voorheen Marco Vrijenhoek
Tuin 33
Enes Faruk Erdek
voorheen dhr. Madraz
Tuin 30
Hwida Al Aayek
voorheen Piet Verdouw
Tuin 25a
Jan-Willem Hoogendoorn
voorheen Rob van der Horst (ged.)

-

Tuin 63
Nigel Verschoor
voorheen Carmen Hesp (ged.)

-

Wachtlijst aspirant-leden (1)

Nota’s tuinhuur en (voorschot) contributie 2022
De nota’s zijn inmiddels verstuurd en dienen uiterlijk 24 december 2021 te
worden betaald.
Wij gaan er vanuit jullie voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groeten,
Cor van Blotenburg
Hannah ten Brink
Joris van Herk
Ruud Baardolf
Saskia de Vreugd

