Beste leden,
Graag willen wij jullie langs deze weg informeren over de volgende onderwerpen:
• Open Dag zaterdag 3 september 2022 met bijdrage van Theatergroep Uit & Thuis
• Activiteitencommissie Open Dag
• Financiële bijdragen Open Dag van Gemeente BR en van Weelden Caves BV
• Barbecue zaterdag 27 augustus 2022
• Algemene Ledenvergadering donderdag 3 maart 2022
• Schilderploeg
• Nieuw mededelingenbord aan de Veldschuur
• Nieuw lid Tuincommissie
• Informatie mail indien gewenst ook naar partners van leden
• Garantzaden
• Corona update
• Hinderlijke houtrook bij zwakke wind
• Glad brugdek, wees voorzichtig!
•
•
•

Paasklaverjassen zaterdag 9 april 2022
Storm Corrie houdt huis
Ledenbestand

Open Dag zaterdag 3 september 2022 met bijdrage van Theatergroep Uit & Thuis
Wij gaan er vanuit dat de vorig jaar uitgestelde Open Dag in 2022 wel doorgang kan vinden.
Het bestuur heeft tijdens een Thema-avond de organisatie en invulling van de Open Dag besproken.
De datum voor de open Dag is vastgesteld op zaterdag 3 september 2022. Noteer deze datum alvast
in uw agenda, want het wordt een geweldige open dag, waarin we ons als vereniging flink in het
zonnetje willen zetten.

Dankzij de subsidie van de Rabobank kunnen allerlei natuur educatieve activiteiten voor kinderen (en
hun ouders) worden georganiseerd waaronder een vlinderspeurtocht, amfibieën en reptielen les,
diverse tentoonstellingen e.d. Een hoogtepunt van de dag zal zijn het lunchconcert, dat we willen
aanbieden aan de inwoners van Reeuwijk en omgeving, waarbij we ook mensen met een lichamelijke
beperking (via o.a. De Zonnebloem en De Reehorst) van harte willen uitnodigen. Het organiseren van
dit lunchconcert doen we in samenwerking met de Theatergroep Uit en Thuis uit Reeuwijk. Zij zullen
tijdens het lunchconcert straattheater met dans en muziek verzorgen. We laten hiermee richting de
politiek zien dat we elkaar kunnen versterken, maar ook dat we invulling willen geven aan onze
maatschappelijke functie als hobbytuinvereniging. Hierdoor wordt onze positie versterkt in de
eventuele onderhandelingen over de toekomst van onze vereniging. In de infomail zal de open Dag
regelmatig aan het woord komen en zullen we u op de hoogte houden van de activiteiten, die we
gaan organiseren.

Activiteitencommissie Open Dag
Het voltallige bestuur is betrokken bij de organisatie van de Open Dag, maar natuurlijk vinden wij
het ook belangrijk om onze leden hierbij te betrekken. Om dit verder vorm te geven is onder
voorzitterschap van Hannah ten Brink een Commissie Open Dag ingesteld, die de verschillende
activiteiten nader vorm gaat geven. Er staan verschillende activiteiten vast (mede door de
voorwaarden die de Rabobank stelt m.b.t. de verstrekte subsidie), maar natuurlijk is er nog alle
ruimte voor aanvullende creatieve ideeën. We willen de Commissie in maart a.s. gaan opstarten.
Vindt u het leuk om een bijdrage te leveren aan de Open Dag en zitting te nemen in deze –
ongetwijfeld gezellige – commissie? Laat dan uw belangstelling blijken door u voor 1 maart a.s. op te
geven via htvbouwlust@live.nl. In maart wordt u dan uitgenodigd voor het eerste overleg.
We hebben er zin in!

Financiële bijdragen Open Dag van Gemeente BR en van Weelden Caves BV
Wij zijn erg verheugd, dat de gemeente Bodegraven Reeuwijk positief heeft beslist over onze
subsidieaanvraag voor de Open Dag. De gemeente heeft een financiële bijdrage toegezegd van
€ 250,00. Daarnaast heeft van Weelden Caves BV een sponsorbijdrage van € 100,00 gegeven.

De Open Dag 2022 wordt met dank aan onderstaande organisaties en bedrijven financieel mogelijk
gemaakt.
Rabobank Clubsupportactie
€ 148,94
Rabobank Subsidie
€ 750,00
Kringloopwinkel Reeuwijk
€ 500,00
Gemeente Bodegraven–Reeuwijk
€ 250,00
Van Weelden Caves BV
€ 100,00

Barbecue zaterdag 27 augustus 2022
Nog een datum om te noteren. Logischer wijs gebruiken we de partytenten van de barbecue ook
voor de Open Dag, vandaar dat de barbecue gepland is op zaterdag 27 augustus 2022. Natuurlijk
wordt er weer goed voor de inwendige mens gezorgd en wordt de barbecue opgeluisterd met
muziek. De barbecue is bestemd voor (oud) leden, partners en hun kinderen tot 12 jaar.
Nader bericht volgt tegen die tijd.

Algemene Ledenvergadering donderdag 3 maart 2022
Het bestuur is druk doende de stukken voor de ALV op te stellen. Aangezien aan de ALV verschillende
financiële voorstellen ter besluitvorming zal worden voorgelegd, hecht het bestuur er waarde aan de
ALV in dit voorjaar te laten plaatsvinden en niet door te schuiven naar later in het jaar. Uiteraard
onder de voorwaarde dat het past binnen de maatregelen die vanwege Corona zijn vastgesteld.
Wij zijn op zoek naar een binnen locatie waar we met meer mensen op gepaste afstand kunnen
plaatsnemen. We denken hierbij aan een sporthal of een andere bedrijfsruimte. Wij doen hierbij een
oproep aan de leden om hierin met ons mee te denken. Als u ideeën hebt hieromtrent of u ziet
mogelijkheden binnen uw contacten, laat het ons dan weten s.v.p.

Schilderploeg
Op onze oproep in de vorige info-mail hebben we een zevental enthousiaste reacties voor de
schilderploeg gekregen. Geweldig! Joris en Cor zullen e.e.a. gaan voorbereiden en inplannen en
komen er dan bij de leden op terug. Ook hebben leden aangegeven een helpende hand te willen
bieden waar dit nodig is bij tuinders met fysieke ongemakken. Heel erg bedankt voor uw aanmelding.

Nieuw mededelingenbord aan de Veldschuur
Onze “klusjesman” Arie Stigter heeft samen met Peter Perdijk het mededelingenbord, dat aan de
veldschuur hangt, volledig vernieuwd. Heel fijn, want het bord was dringend aan een opknapbeurt
toe. Als bestuur zijn wij blij met dit soort initiatieven.

Nieuw lid Tuincommissie
Ebert van Vliet (tuin 8) heeft zich bereid verklaart zitting te nemen in de tuincommissie. Heel erg fijn
dat Joris op dit onderdeel ondersteuning heeft gekregen. Ebert bedankt voor je deelname aan de
tuincommissie.

Informatie mail indien gewenst ook naar partners van leden
Misschien stuurt u onze infomail ook door naar uw partner om op de hoogte te blijven van het wel
en wee van onze hobbytuinvereniging. Dat stimuleert alleen maar meer betrokkenheid en dat is
prima natuurlijk. Als u het handig vindt, dat de mail voortaan rechtstreeks naar het mailadres van uw
partner wordt verstuurd, dan kunt u het e-mailadres van uw partner opgeven via
htvbouwlust@live.nl. Het e-mailadres wordt in een aparte groep ingebracht, niet gedeeld met
anderen en de mail wordt als BC verstuurd, dus volledig AVG proef.

Garantzaden
De bestelde zaden zijn binnen en kunt u tijdens openingstijden ophalen bij de Tuinwinkel.
Afrekenen kan contant of op rekening. De korting van Garant, die ten goede komt aan de vereniging,
bedraagt € 321,10. Een mooi bedrag!

Corona update
De nieuwe versoepelingen hebben geen invloed op de regels die voor het Praathuis gelden.
Deze blijven dus onveranderd. 1,5 meter afstand, vaste zitplaats, maximaal 6 personen.

Hinderlijke houtrook bij zwakke wind
Bij een zwakke wind kan houtrook blijven hangen en overlast veroorzaken aan uw mede-tuinder.
Houd bij het stoken van uw houtkachel daarom altijd rekening met de weersomstandigheden en
beperk de overlast voor de mede-tuinders in uw omgeving.

Glad brugdek, wees voorzichtig!
De achterste brug op ons complex heeft een slecht brugdek. Daardoor kunnen er gevaarlijke situaties
ontstaan als u hier niet op alert bent. De brug is in onderhoud bij de gemeente, maar die heeft –
ondanks herhaald verzoek – in haar verplichting verzaakt. De winterperiode is niet de beste periode
om het onderhoud uit te voeren. Het wordt waarschijnlijk tegen de zomer. We werken nu aan een
tijdelijke oplossing om de brug wat minder glad te maken.

Paasklaverjassen zaterdag 9 april 2022
Als de Coronamaatregelen de komende tijd nog verder versoepelen, dan kunnen we ook (onder
voorbehoud) weer het klaverjassen organiseren. We plannen in ieder geval alvast een datum. Dit
keer is wel gekozen voor een zaterdagavond. U kunt zich aanmelden (individueel of met partner) via
htvbouwlust@live.nl of de intekenlijst in het Praathuis.

Storm Corrie houdt huis
De hevige storm, die afgelopen maandag ons land teisterde, heeft ook schade veroorzaakt op ons
hobbytuincomplex. De kas op de foto hierboven was niet bestand tegen de kracht van de korte maar
hevige storm. Bij een inspectieronde later op de maandagmiddag bleek ook dat met name plastic
deksels van gereedschapskisten en de bekende groene compostvaten her en der verspreid lagen.

Ze zijn tijdelijk verzwaard met stenen, zodat erger leed is voorkomen. Houdt u er rekening mee om
dit soort ‘lichte’ voorwerpen (waaronder ook plastic terrastafels en stoelen) beter te verankeren of
te verzwaren als u de tuin verlaat, zeker als er stevige wind wordt verwacht. Een flinke wind blaast
dit soort voorwerpen zo de kas van uw buren in en dan is het leed niet te overzien.

Ledenbestand
Er zijn geen mutaties binnen de leden te melden.
Momenteel staan er 2 aspirant-leden op de wachtlijst.
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

