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NIEUWSBRIEF DE OUDE BOGTEN 

JUNI 2019 

Deze nieuwsbrief is er voor de leden van volkstuinvereniging de Oude Bogten, maar 

wordt samengesteld met en door de leden. Dus….. heb je iets te vertellen, wil je iets 

delen, heb je ideeën, laat het ons weten of stuur je informatie naar 

activiteitencommissie@oudebogten.nl  

 

Van de bestuurstafel 
Op 21 april is onder grote 

belangstelling de Krasse Knarren Tuin 

geopend door wethouder Wilma van 

der Rijt. De feestelijke opening werd 

gevierd met allerlei activiteiten voor 

jong en oud.  

Er stond een rad van avontuur waar 

bloembollen te winnen waren en er 

was een popcorn automaat aanwezig. 

 

  

 

In de kantine konden kinderen zich vermaken met onder 

andere het versieren van eieren. Ook werd bij tijd en wijle een 

paashaas gespot: het was tenslotte ook eerste paasdag! 
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Algemene Leden Vergadering 

Op 6 april jl. werd de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering gehouden. De 

conceptnotulen hebt u inmiddels ontvangen maar wij willen u nog even attenderen op 

de nieuwe samenstelling van het bestuur: 

Voorzitter: Jago Lachmeijer voorzitter@oudebogten.nl 

Secretariaat: Desiree Lachmeijer secretaris@oudebogten.nl 

Penningmeester: Caren Herps penningmeester@oudebogten.nl 

Bestuurslid: Annelies Wikkers 

Bestuurslid: Marion Poldervaart 

Bestuurslid: William Damen 

 

De vergadering werd goed bezocht. 

 

Zomervakantie 

De vakantie staat weer voor de deur, voor velen een periode om naar uit te kijken! 
Vorig jaar hebben we gemerkt dat de vakantiegangers bij terugkomst hun tuin niet 
meer herkenden. Het leek wel een tropisch oerwoud geworden  

Om dat dit jaar te voorkomen is het verstandig nog even 
de juiste maatregelen te nemen vóór je op vakantie gaat: 

 Zorg dat je tuin is bijgehouden (ook de buitenzijde) 
 Ongebruikte gedeelten kan je beter afdekken 
 Zorg voor iemand die gedurende je afwezigheid 
voor de tuin zorgt 

Iedereen alvast een hele fijne zorgeloze vakantie gewenst! 

 

Nieuws uit Best 

In april is het bestuur van de Volkstuinvereniging Oude Bogten geïnformeerd over de 
ideeën die er zijn rondom de bebouwing van het grasveld, grenzend aan het 
tuinencomplex. Afspraak is gemaakt dat het bestuur van verdere ontwikkelingen op 
de hoogte wordt gehouden. Onderstaande uitnodiging hebben we onlangs 
ontvangen, waarin inwoners van Best nader geïnformeerd gaan worden.  
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Informatiemarkt: zes Ruimte voor Ruimte woningen Seinheuvel 

Door Ruimte voor Ruimte worden 6 kavels ontwikkeld op een perceel aan 
Seinheuvel (verlengde Rosheuvel en Sierheuvel, ten oosten van het 
volkstuinencomplex van de volkstuinvereniging De Oude Bogten). 

Hiervoor is een plan opgesteld. Om de realisatie mogelijk te maken wordt 
een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Dit bestemmingsplan wordt naar 
verwachting na de zomer ter inzage gelegd. 

Op woensdag 26 juni 2019 vindt van 18:00 – 21:00 uur in gemeenschapshuis 
Vlinderhei 16 in Best een inloopbijeenkomst plaats. Tijdens deze 
inloopbijeenkomst kan het plan bekeken worden, vragen stellen en kunt u uw 
mening over het plan kenbaar maken en/of suggesties doen. Deze 
bijeenkomst is ook bedoeld voor geïnteresseerde kopers van deze kavels. 
Ruimte voor Ruimte is aanwezig om een nadere toelichting te geven op wie 
ze zijn, wat ze doen en wat het concept is van Ruimte voor Ruimte. Ook de 
Best Duurzaam is op deze avond aanwezig om voor het geven van 
informatie over de mogelijkheden van het bouwen van een duurzame 
woning. 

We nodigen u van harte uit om van deze informatiemarkt gebruik te maken.  

 

Nieuws van de activiteitencommissie 

Groenten in de Hoofdrol! 

Op 29 juni a.s. wordt er een kookworkshop georganiseerd: "Koken met Groenten in 
de Hoofdrol" 
 
Tijd:   zaterdag 29 juni van 11.00 - 14.30 
Waar:  in de kantine van de oude Bogten 
Kosten:  € 7.50 
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Deze workshop wordt verzorgd door Annemarie Dekker. Zij stelt zichzelf hieronder 
voor: 
 

Groenten uit eigen tuin zijn super om mee te koken. Ieder voorjaar kijk ik weer 
uit naar de eerste spinazie, peultjes en boontjes. De luxe om weer dagelijks 
munt, sla en kruiden te kunnen plukken,....Heerlijk vers en helemaal passend 
in alle aanbevelingen over gezond eten: 250 gram groenten per persoon per 
dag. 

  
Sinds ik bijna 10 jaar geleden ben gaan koken met een groentepakket (altijd 
groenten van het seizoen) en 2 van mijn 3 kinderen vegetarisch wilden gaan 
eten, heb ik veel nieuwe groenten en daarmee ook veel nieuwe gerechten 
ontdekt. Dit, in combinatie met een cursus over de werking van de darmen, 
het "micorbioom", heeft onze maaltijden in de loop der jaren stapsgewijs 
"vergroend".  
Natuurlijk, van sommige groenten vinden mijn kinderen nog steeds dat ze niet 
voor niets zijn vergeten......maar over het algemeen eten we er allemaal lekker 
van! 

  Tijdens deze workshop wil ik jullie inspireren en nieuwe ideeën op laten doen! 
Mocht je specifieke vragen hebben of als je op zoek bent naar leuke recepten 
voor wel heel vergeten groenten....laat het me van tevoren even weten. Dan 
kan ik me daar goed op voorbereiden. 
  
Annemarie Dekker 

 
Wil je deelnemen dan kun je tot uiterlijk 23 juni aanmelden en betalen. Het 
inschrijfformulier en betaling kun je inleveren bij de kantine ’s morgens vanaf 10 uur 
als de kantine open is. Inschrijven kan ook door het verschuldigde bedrag 
overmaken te maken op het rekeningnummer van De Oude Bogten onder vermelding 
van “workshop” en een mail te sturen naar activiteitencommissie@oudebogten.nl 
Het rekeningnummer is: NL58 RABO 0320 3373 40. 
Let op: het maximum aantal deelnemers is 30 personen. 
 
 
De jaaragenda 

 
Er staan ook dit jaar weer een aantal activiteiten op de agenda. 
Hieronder volgt een overzicht. Mocht u zelf ideeën hebben dan 
horen wij dat natuurlijk graag! 
Vragen voor de activiteitencommissie kunt u sturen naar 
activiteitencommissie@oudebogten.nl of spreek één van de 
leden aan. Leden van de activiteitencommissie zijn: Annelies 
Wikkers (tuin 124), José Heijmans (tuin 72) en Marion 
Poldervaart (tuin 102). 
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29 juni  vegetarisch koken door Annemarie Dekker, voor leden  

   IVN en Volkstuinvereniging de Oude Bogten  

28 augustus   snoeicursus door Ben Wikkers. Voor leden IVN en   

   Volkstuinvereniging de Oude Bogten  

31 augustus   Vrijwilligersdag Krasse Knarren tuin, vanaf 14.00 uur  

28 september  Klusjesdag + BBQ.  

20 oktober   Vrijwilligersdag  

2 november   Zuurkoolworkshop 

 

Nieuws van de technische commissie 

U heeft waarschijnlijk al gemerkt dat de bediening van de beregeningspomp is 

gewijzigd. Een aantal leden van de technische commissie heeft de besturing van de 

beregeningspomp vervangen en gemoderniseerd. De aan/uit schakelaar aan de 

zijkant van de kantine is verdwenen. De pomp schakelt bij daglicht automatisch aan 

en bij schemer automatisch uit. Op de plaats waar vroeger de aan/uit schakelaar zat, 

zit nu een zogenaamde ‘paddenstoel’ schakelaar. Deze schakelaar is bedoeld als 

noodschakelaar als u merkt dat er een waterlekkage is ten gevolge van een 

leidingbreuk o.i.d. U drukt alleen dan op deze knop waarna de pomp uitgeschakeld 

wordt, zodat niet het gehele complex onderloopt. Als u op de knop drukt, gaat de 

pomp NIET meer aan, totdat deze gereset wordt door iemand van de technische 

commissie. Het vriendelijke verzoek om de storing dan ook zo spoedig mogelijk aan 

het bestuur te melden zodat er actie kan worden ondernomen! 

De Technische Commissie is nu een vaste club mensen geworden. Zij vergaderen 1 

keer per maand onder aansturing van William Damen vanuit het bestuur. De club is 

erg veelzijdig en we hebben voor de meest voorkomende zaken de expertise in 

huis of hebben contacten bij bedrijven. 

 

Een stevig project is de container. Deze is afgespoten met hoge druk, maar 

er blijken toch nog veel losse delen aan te zitten. Deze moeten er eerst af 

voordat we kunnen gaan schilderen. Mogelijk kunnen we (zand)stralen, maar dat 

is nog niet zeker. Als dit niet kan zal er, liefst met wat vrijwilligers, geschuurd moeten 

worden. In de container worden elektriciteit en verlichting aangelegd, alsmede een 

werkbank gerealiseerd zodat leden van TC daar hun klussen kunnen doen. 
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Verder heeft het toilet onze aandacht. In verband met de mindervaliden zijn 

we aan het bekijken aan welke eisen het toilet moet voldoen en gaan we dit 

aanpassen. 

 

Er is een inventarisatie gemaakt van klussen. Zo zal de elektriciteit van de 

kantine nog worden aangepakt en verbetert en komt er betere buitenverlichting 

rondom met het oog op preventie. De benodigde spullen worden veelal geschonken, 

zodat dit goed, maar tegen lage of geen kosten kan worden gerealiseerd. 

 

Sinds kort hebben we een zitmaaier (ook geschonken gekregen overigens). Deze 

wordt nu in orde gemaakt voor gebruik. 

 

Tot slot, maar niet onbelangrijk, hopen we in het najaar de waterleiding te 

kunnen vervangen. Dit wordt ook een groot project, maar de plannen zijn er. 

 

Nieuws van de Kantine  

Voor de kantine hebben we een vaste ploeg mensen die bijna allemaal op een vaste 

dag koffie zetten en daarnaast hebben we enkele mensen op wie we incidenteel een 

beroep kunnen doen. Maar we zijn op zoek naar nog enkele mensen die het leuk 

vinden om op een dag in de week, in de twee weken of op oproepbasis ons team 

willen komen versterken.  

Lijkt het je ook leuk, stuur dan een mailtje naar: penningmeester@oudebogten.nl. 

 

Prijslijst verkoop kantine 

Zaai- en stekgrond per zak € 3,30 

Potgrond per zak € 4,60 

Fertiplus 7,5 kg   € 6,25 

Tonkinstokken  per stuk € 1,00 

Lavameel  
per zak 
20kg € 24,00 

Lavameel Per kg € 2,00 

 

De koffie en thee kosten nog steeds slechts € 0,50, evenals blikjes frisdrank. 

Een flesje plat water kost € 0,25. 
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Nieuws voor en door de leden 

Imkerij Bij Tuin 5 

Sinds voorjaar 2018 staan op tuin 5 enkele bijenkasten die beheerd worden door 

twee gediplomeerde imkers. De kasten worden bewoond door honingbijen. Zoals u 

wellicht weet is het slecht gesteld met de bijenpopulatie en die bijen hebben we hard 

nodig. In de nieuwsbrief van juni 2018 hebben wij u ook al hierover bericht. 

De bijen op het complex zijn of worden van het ras Buckfast, een zachtaardig ras met 

lage zwermdrang. De imkers werken zo weinig mogelijk in de kasten en bij voorkeur 

alleen met goed weer om zo min mogelijk de bijen te storen en irriteren.  

Als de imkers aan het werk zijn/ zijn geweest hangen zij een rode vlag bij de ingang 

van de tuin om u er op te attenderen dat de bijen onrustig kunnen zijn.  

Een werkster (vrouwtjes bij) kan tot 3 km vliegen, gaat ze verder dan is de voorraad 

nectar al op voordat ze thuis is, die gebruikt ze dan als brandstof. De darren 

(mannetjes bij) kunnen met gemak 7 km vliegen. 

Een enkeling is misschien allergisch voor bijensteken, diegenen die weten dat zij 

allergisch zijn dragen vanzelfsprekend medicijnen bij zich en in het ergste geval een 

zogenaamde EpiPen want zij kunnen overal gestoken worden, ook op een 

balkonnetje of in de achtertuin, niet uitsluitend op de volkstuin. In de kantine is een 

EpiPen aanwezig voor noodgevallen. Mocht deze situatie zich voordoen dan kunt u 

bellen naar een van de leden van het dagelijks bestuur die u aanwijzingen zal geven 

hoe u in de kantine kunt komen en waar de pen zich bevindt. U dient tevens 112 te 

bellen! 

De EpiPen mag alleen gebruikt worden bij de volgende reacties op de bijensteek: 

Ademhalingsverschijnselen: benauwdheid, piepende ademhaling, hees, 

dichtgeknepen keel, kortademig, sufheid, flauwvallen.  

Vasculaire aandoeningen, anafylactische shock: hartkloppingen, pijn op de borst, 

bloeddrukdaling, urineverlies, blauwe handen/ voeten, bewusteloosheid. 

De Telegraaf berichtte vorig jaar: “Een speciaal ontwikkeld actieplan moet de 

bijenstand in Nederland redden. Want zonder deze vliegende bestuiver loopt onze 

voedselproductie, onze natuur en onze gezondheid gevaar. Maandag (22 januari 

2018, red.) ondertekent het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

(LNV) de Nationale Bijenstrategie.” 

Ecoloog Koos Biesmeijer deed voor de overheid en de Verenigde Naties onderzoek 

naar bijen en bestuiving. „Als er geen bijen zijn in Nederland kost ons dat een miljard 

euro per jaar”, zegt de hoogleraar. „De helft van de appeloogst, maar ook peren, 
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aardbeien en blauwe bessen zouden verdwijnen. Het grootste deel van wilde planten 

wordt ook bestoven, waardoor we mooie natuurgebieden en recreatiegebieden 

hebben. Kortom: die bijen zijn belangrijk en ook geld waard.” 

Ook wij willen ons steentje hieraan bijdragen: een win- win situatie op het 

volkstuinencomplex. 

Draagt u de bijen ook een warm hart toe, steun ze dan: voor iedere € 4,- krijgt u een 

pot honing, zolang de voorraad strekt! 

 

Fotograaf: Robert van den Bragt 

 

 

Oproepjes 

Dit wordt een vaste rubriek in de nieuwsbrief. Heb je iets aan te bieden, heb je hulp 

nodig, gerelateerd aan de tuin natuurlijk, stuur een e-mail naar 

activiteitencommissie@oudebogten.nl en je vraag of aanbod bereikt ruim 150 

mensen! 
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Uit het huishoudelijk reglement 

Maandelijks wordt hier een artikel uit het huishoudelijk reglement nader belicht. 

 

Honden op het volkstuincomplex 

Het kan natuurlijk heel gezellig zijn om je hond(en) mee te brengen naar je tuintje 

maar de regels omtrent honden op het complex zijn niet gewijzigd: 

Het is verboden honden los te laten lopen over het complex. 

Ze mogen natuurlijk wel los in je eigen tuin! 

Mocht uw hond toch zijn behoefte doen, ruim het dan op!  

 

 

Tot slot…… 

Zoals gemeld is deze nieuwsbrief voor alle leden. Is het emailadres bekend dan 

ontvangt u de nieuwsbrief via de mail. Nog géén emailadres doorgegeven? Doe dit 

dan snel bij de secretaris (secretaris@oudebogten.nl).  

Via de website en in de kantine is de nieuwsbrief natuurlijk ook te lezen.  

Mocht u zelf een stukje willen aanleveren, een recept willen delen, een vraag willen 

stellen….. Laat het ons weten!  
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