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Nieuwsbrief 

De Oude Bogten oktober 2018 

 

 

Het was een hete, droge zomer, alle weerrecords zijn gebroken! 

Sommige tuinders zijn aan het sproeien terwijl anderen hun tuin al winterklaar 

hebben. We mogen niet klagen: ikzelf heb nog nooit zo’n grote opbrengst aan 

appels gehad en ook de courgettes en pompoenen geel en groen, rond en 

langwerpig, je kon er niet omheen. In de kantine werden volop recepten 

uitgewisseld want wat moest je toch met al je groentes. Ook de bijen hebben hun 

bijdrage geleverd maar daarover later meer. 

Met het naderen van de herfst en de winter besluiten sommige leden dat de tuin 

toch meer tijd in beslag neemt dan ze hebben of te zwaar blijkt om bij te houden. 

Erg jammer om afscheid te moeten nemen en we hopen dat de oud-leden toch zo 

nu en dan nog eens komen kijken op het complex en een kopje koffie komen 

drinken in de kantine. Ze zijn altijd welkom! 

Inmiddels hebben we ook weer nieuwe leden ingeschreven die vol enthousiasme 

staan te popelen om aan de slag te gaan.  

http://www.oudebogten.nl/
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Rabobank 

Bij de uitreiking van de Raboclubkascampagne werd onze secretaris, Désirée 

Lachmeijer aangesproken door een verslaggever van de Rabobank met de vraag 

wat de Volkstuinvereniging zoal doet. Dat bleek teveel om zo even te vertellen en 

zo kwam de verslaggever naar de kantine getogen op een warme zomerdag voor 

een urenlang gesprek met enkele bestuursleden maar vooral met de leden. De 

verslaggever ging uiteraard niet met lege handen naar huis. 

Enkele dagen later kwam ook nog een fotograaf want Rabobank Het Groene Woud 

Zuid wilde een artikel over onze vereniging in hun blad Dichterbij plaatsen met 

foto’s. 

Dat hebben we geweten! Gewapend met allerlei apparatuur en trapje werden 

volop ‘spontane’ foto’s gemaakt. Het resultaat was er dan ook naar: sinds eind 

september ligt de Dichterbij bij de filialen van de Rabobank. De leden van de 

Rabobank kregen hem thuisgestuurd. Bent u geen lid van de Rabobank maar wel 

heel nieuwsgierig kijk dan eens op de website van Rabobank Het Groene Woud 

Zuid en zoek naar ‘ledenmagazine’. 

Op onze eigen website staan nog wat meer foto’s dan in het magazine. 

Hebt u zich trouwens al aangemeld voor de website? U meldt zich gewoon aan via 

de website en ontvangt dan een code waarmee u vervolgens de gehele website 

kunt bezoeken. 

 

Snoeien en enten 

De afgelopen jaren heeft Ben Wikkers al enkele malen een snoei- en entcursus 

gegeven. Deze herfst komt er geen cursus in klassikaal verband maar heeft Ben 

aangeboden om mensen met raad en daad bij te staan bij vragen over snoeien en 

of enten. Zo kan Ben gericht op uw vragen antwoord geven en laten zien hoe u uw 

eigen bomen of struiken kunt snoeien of enten. 

Op de dagen dat Annelies Wikkers koffie zet in de kantine (er hangt een rooster op 

de kantinedeur waarop u kunt lezen wanneer Annelies aanwezig is) kunt u via 

Annelies een afspraak maken met Ben.  

http://www.oudebogten.nl/
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Workshop Zuurkool maken 

Veel enthousiaste leden hebben gevraagd of we nog een keer een workshop 

zuurkool maken willen organiseren. We hebben Marion Poldervaart weer bereid 

gevonden om ook dit jaar een workshop te geven. 

De workshop is gepland voor 3 november aanstaande en begint om 11 uur en zal 

tot ongeveer 14.30 uur duren. U kunt zich opgeven per e-mail bij: 

penningmeester@oudebogten.nl 

De kosten bedragen € 5,- en een lichte lunch is hierbij ingegrepen. 

Haast u want vol = vol! 

Na aanmelding ontvangt u meer informatie over de benodigdheden.  

 

 

 

Hebt u zelf een idee voor een workshop? Laat het ons weten, wij zullen dan 

bekijken of we dat kunnen organiseren (wel met uw hulp)! 

  

http://www.oudebogten.nl/
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Recept Gevulde patissons uit de oven 

2 patissons van ongeveer 300 gr. 

250 gr. Kastanjechampignons 

1 pepertje 

1 rode paprika 

125 gr gerookte spekjes 

125 gr. Kruidenroomkaas 

Kruiden: tijm, rozemarijn en oregano naar smaak.  

 

Patissons dekseltje afsnijden en uithollen 

Wassen, in een ovenschaal op 900 gr. in de magnetron 7 min. verwarmen tot de 

schil zacht is zodat je er met een vork in kan prikken. Wel even magnetron erover 

doen. 

Dan oven voorverwarmen op 180 gr. 

Intussen spekjes zachtjes uitbakken, daarna pepertje en kruiden erbij. 

Rode paprika en champignons toevoegen en een paar minuten bakken. 

Tot slot roer je de roomkaas erdoor. 

Patissons vullen, als je vulsel overhebt kun je dat naast de patissons in de 

ovenschaal doen. Dekseltje er half bovenop leggen. De overschaal afdekken. 

Dan in de voorverwarmde oven 20 minuten bakken. 

 

Smakelijk eten. 

 

 

http://www.oudebogten.nl/
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Eens een heel ander recept 

In plaats van opeten kun je natuurlijk ook andere dingen verzinnen met je 

pompoenen: 

 

 

Men neme een patisson en legge hem met de platte kant naar beneden. 

Vervolgens een cirkel snijden uit de bolle kant snijden en de patisson uithollen 

(vruchtvlees kan in de soep) 

Vul de ruimte met rond, nat steekschuim/ oase en schik daarop bloemen en groen 

blad net wat je voorhanden hebt en: 

Voilà! 

  

http://www.oudebogten.nl/
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De Kantine 

In de maanden november en december zal de kantine gewoon open blijven om er 

een kopje koffie te komen drinken vanaf 10 uur. Dit dankzij de geweldige inzet 

van onze vrijwilligers.  

Let wel: als er ijzel ligt of sneeuw gaat de kantine niet open. 

 

De Bijen 

Wat de bijen betreft zit hun werk er eigenlijk op voor dit jaar. Door het mooie 

weer blijven ze nog wel vliegen en zoeken naar nectar en stuifmeel maar de 

kasten zijn klaar voor de winter: de honing is eraf gehaald en ze hebben volop 

eten gekregen om de winter door te komen. 

Door het hele hete weer hebben de imkers wat langer gewacht met honing 

slingeren. Desondanks zijn er ruim 60 potten gevuld met honing. Pure honing dus 

zonder toevoegingen en uit onze eigen buurt en tuin! 

Weet u trouwens dat veel mensen met hooikoorts baat hebben bij het eten van 

honing uit de omgeving waar zij de meeste tijd doorbrengen, dus waar u woont of 

werkt. 

 

Zwaar werk dat honing slingeren 

  

http://www.oudebogten.nl/
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Foto’s     zoek de vlinder 

 

 

 

 

 

 

 

              Foto’s Ingrid van Summeren 

 

Nawoordje van de voorzitter 

We hebben een prachtige lange zomer gehad. Wel wat aan de hete kant zoals 

Caren en Annelies hiervoor al schreven dus heel droog en we hebben veel water 

moeten geven. Helaas hebben we te kampen gehad met veel lekkages. Een puntje 

van aandacht dus voor de naaste toekomst. 

Qua collectieve activiteiten is het een tijdje wat rustiger geweest op de volkstuin. 

Vakanties en drukte van het bestuur met andere zaken was daar debet aan. Ja, er 

bestaat ook nog een leven buiten de volkstuin. Nu de herfst eindelijk toch haar 

intrede doet pakken we de koe weer bij de horens zoals u heeft kunnen lezen.  

Naast workshops staat ons ook weer wat algemeen onderhoud te wachten. Kleine, 

maar ook grotere klussen. Plannen genoeg. 

Laat het bestuur weten of je voorkeur hebt voor bepaalde werkzaamheden of 

activiteiten, dan kunnen we daar rekening mee houden bij het verdelen van het 

werk. Dat kan variëren van technisch werk zoals het aanpakken van onze 

waterproblemen, onderhoud/aanpassingen kantinegebouw, plantsoenwerk, tot 

kantinediensten, public relations, bijdragen aan deze nieuwsbrief, workshops, 

noem het maar op… 

Vindt u het lastig ons te bereiken omdat we niet altijd op de tuin zijn? 

Dat hoeft echt niet: 

algemene zaken voor het bestuur: bestuur@oudebogten.nl 

zaken voor de voorzitter: voorzitter@oudebogten.nl of telefonisch op 06-23659110 

financiën bij de penningmeester: penningmeester@oudebogten.nl of 0499-780629 

ledenadministratie bij de secretaris: secretaris@oudebogten.nl of buiten 

kantooruren telefonisch 06-29738029 

schriftelijk mag natuurlijk ook Heuveleindseweg 15, 5684 NC  BEST of gewoon in 

de brievenbus bij de kantine. 

Caren en Annelies, bedankt voor het verzorgen van deze nieuwsbrief! 

http://www.oudebogten.nl/
mailto:bestuur@oudebogten.nl
mailto:voorzitter@oudebogten.nl
mailto:penningmeester@oudebogten.nl
mailto:secretaris@oudebogten.nl

