NIEUWSFLITS DE OUDE BOGTEN
11 SEPT. 2019
Het is bijna zover………. Burendag 2019.
Op 28 september 2019 gaan wij voor de eerste keer meedoen aan de Nationale
Burendag, georganiseerd en gesponsord door het Oranjefonds en Douwe Egberts
koffie.
Op burendag komen wij als (tuin)buren gezellig bij elkaar om samen iets goeds voor
elkaar en voor de buurt te doen. Op deze dag starten we om 11.00 uur. We gaan
naar keuze vogelhuisjes, vlinderkastjes of bijenhotels maken voor op onze eigen
tuinen. Deze pakketten kunnen gemakkelijk in elkaar gezet worden en naar keuze
eventueel geverfd of op een andere manier versierd. Ook kinderen kunnen hieraan
meedoen. De kosten komen voor rekening van het Oranjefonds.
Als je schilderen heel leuk vindt, kun je deelnemen aan een andere activiteit n.l. Een
mooi ontwerp schilderen op onze materiaalcontainer, die naast de kantine staat,
zodat het een feestje wordt om er naar te kijken. Mevr. Mulder van tuin 7/8 heeft een
ontwerp voor ons gemaakt, alleen zoeken wij nog vrijwilligers die het uit kunnen
voeren.
Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. Laten wij er een gezellige burendag
van maken, zodat deze voor herhaling vatbaar is. Wij hopen op een grote opkomst!!
Voor de goede orde: Alle materiaalkosten worden gesponsord door het Oranjefonds.

Opzeggen van de tuin of interesse voor een extra
tuin of andere tuin?
Het einde van het jaar komt dichterbij. Om allerlei redenen gaan tuinders stoppen
met moestuinieren. Op dit moment zijn er al enkele tuinen opgezegd. Mocht je einde
van het jaar willen stoppen geef dit dan door, zodat de formulieren ingevuld kunnen
worden en we op zoek kunnen gaan naar nieuwe huurders.
Heb je interesse in een extra tuin of zou je eventueel willen verhuizen? Maak dit dan
zo spoedig mogelijk bekend bij Caren Herps (penningmeester@oudebogten.nl) .
In oktober wordt een ochtend gepland waarop ingeschreven kan worden op de
beschikbare tuinen.

Oproep kantinedienst!
Wie o wie helpt ons uit de brand? We zoeken dringend één of meerdere personen
die ons team van de kantine komen versterken. Kan je gezellig zo nu en dan de
koffie verzorgen om 10 uur? Meld je dan aan bij Caren Herps via een e-mailtje aan
penningmeester@oudebogten.nl
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BBQ
Zaterdag 28 september 2019
16.00 uur
Volkstuinvereniging de Oude Bogten
Jullie komen toch ook?
Inschrijven kan tot 21 september
Kosten: 8 euro per persoon (incl. 2 consumpties*)
Kinderen (t/m de basisschool 4 euro)
Meld je aan via mail ac@oudebogten.nl
of in de kantine.
* Overige consumpties tegen betaling verkrijgbaar
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