NIEUWSBRIEF
DE OUDE BOGTEN 2020
Van de redactie
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
secretaris@oudebogten.nl

Van de voorzitter
Beste tuinders, het tuinseizoen loopt langzaam ten einde. Wintervoorraden zijn
aangelegd en de tuin kan winterklaar gemaakt worden. Voor de één een grote
schoonmaak en herinrichten, voor de ander is het een kleine klus. Kijk dan even aan
het einde van de nieuwsbrief. Wel willen we jullie allen verzoeken (zakken met) afval
NIET op de tuin te laten liggen. Dit trekt alleen maar ongedierte aan en daar zit niemand
op te wachten.Tijdens de ALV van 16 september jl. is het nieuwe bestuur geïnstalleerd.
Langs deze weg wil ik Jago en Desiree nogmaals hartelijk danken voor hun inzet in de
afgelopen jaren. Verderop in deze nieuwsbrief stelt het bestuur zich voor.
De notulen van de ALV (hoofdlijnen) zijn als bijlage toegevoegd.
En dan is er nog steeds Corona. 13 oktober zijn er weer nieuwe maatregelen
afgekondigd. Helaas betekent dat dat we de kantine met ingang van 15 oktober weer
moeten sluiten. Hierover hebben jullie inmiddels al een nieuwsflits ontvangen.
Tot ziens op het tuinencomplex!
Marion Poldervaart

Van de bestuurstafel
Een nieuw bestuur! Dat vraagt om een nadere kennismaking. Er zijn maar liefst drie
nieuwe bestuursleden. Maar ook de zittende bestuursleden stellen zich graag aan u
voor. Er zijn immers ook veel nieuwe leden bijgekomen de laatste jaren.
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Even voorstellen… Leo van Vlerken
Als bestuurslid ga ik me bezighouden met het beheer van de kantine en het onderhoud
van de Krasse Knarren Tuin. Van de Krasse Knarren Tuin probeer ik een belevingstuin
te maken. Daarom ben ik nog op zoek naar bijzondere kruiden en bijenvriendelijke
planten. Ik vind het leuk om met groen bezig te zijn. Niet alleen het telen van groenten
maar ook de verzorging van fruitbomen, kleinfruit en sierplanten. De laatste jaren heb
ik me verdiept in het snoeien van fruitbomen en bessenstruiken. Daarmee wil ik je
graag helpen. Een nieuwe hobby van mij is imkeren. Hierin ben ik me verder aan het
bekwamen door cursussen te volgen. Volgend jaar hoop ik mijn eerste honing te
kunnen slingeren. Donderdagochtend heb ik altijd kantinedienst. Van 10.00 u. – 11.00
u. ben ik daar aanwezig om koffie te zetten. Ook kun je dan voor vragen bij mij terecht.
Tot ziens.
Even voorstellen… Miek van Woezik (secretaris)
Ik ben Miek van Woezik, 59 jaar. In de rol van secretaris wil ik me -samen met mijn
mede bestuursleden- inzetten voor deze mooie en bloeiende vereniging. Graag stel ik
me hier aan u voor. Als kind groeide ik op in het Limburgse Arcen, midden tussen de
aardbeien. Ook ging ik vaak met mijn oma naar haar bloementuin en daar is mijn
voorliefde voor dahlia’s ontstaan. Ik ben lang geleden voor mijn toenmalige werk bij
Rabobank én de liefde naar Brabant verhuisd. Nu werk ik parttime bij PostNL. Sinds vijf
jaar tuinier ik bij De Oude Bogten en doe dat samen met Marion. We houden van
(bio)diversiteit in de tuin en naast groenten, fruit en kruiden, hebben we ook steeds
meer bloemen. Ook vissen en kikkers zijn bij ons te vinden. En wat zijn dan mijn
favorieten? Juist ja, de aardbeien en de dahlia’s. Oude liefde roest niet…

Even voorstellen… Mustafa Gürel
Mijn naam is Mustafa Gürel. Ik woon al sinds 1974 in Best en ben 58 jaar oud. Binnen
het bestuur ga ik me met name bezig houden met de tuininspectie- en bouwcommissie.
Ik heb 4 kinderen en ben 35 jaar getrouwd. Sinds 23 jaar ben ik werkzaam bij KMWE
Precision B.V als meettechnicus. Mijn hobby’s zijn voetballen en tuinieren. In 2002 ben
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ik volkstuinder geworden (tuin 206-207), wat ik met veel plezier doe. Ik hoop met het
nieuwe bestuur en jullie als mede-tuinders een goede relatie op te bouwen, zodat we
een fijne toekomst tegemoet kunnen zien met onze vereniging. Ik wens u veel
tuinplezier toe, we zullen elkaar wel een keer ontmoeten.
Met vriendelijke groet, Mustafa Gürel

Even voorstellen… William Damen
Ik ben William Damen, 60 jaar, werkzaam bij de overheid op de meldkamer van de
gemeenschappelijke hulpdiensten (112) in 's-Hertogenbosch. Ik geef daar leiding aanen leidt nieuwe centralisten op om de hulpverlening op straat te coördineren en
ondersteunen. Samen met mijn echtgenote tuinieren wij nu 3 jaar bij VTV De Oude
Bogten. Sinds 1,5 jaar mag ik deel uitmaken van het bestuur van deze mooie
vereniging. Buiten de reguliere bestuurlijke taken, houd ik me vooral bezig met de
technische zaken welke voorbij komen en specifiek de aansturing van de vrijwilligers die
de voorkomende zaken samen met mij willen aanpakken. Tot ziens op de tuin!

Even voorstellen… Marion Poldervaart (voorzitter)
Mijn naam is Marion Poldervaart en ik ben nu ongeveer 10 jaar aan het tuinieren bij de
Oude Bogten. Het moestuinieren heb ik van mijn vader meegekregen. In de afgelopen
jaren heeft mijn vader ook nog een flinke bijdrage kunnen leveren. Ik ben begonnen met
1 tuintje, maar al snel werd dat uitgebreid tot 3 en inmiddels heb ik samen met Miek 4
tuinen. Al eerder heb ik een paar jaar in het bestuur van de vereniging gezeten maar
vanwege een drukke baan in combinatie met een gezin ben ik daar na 2 1/2 jaar mee
gestopt. Toen ik vorig jaar opnieuw gevraagd werd voor het bestuur heb ik toch wel
even moeten nadenken: Mijn werk is niet minder druk geworden, wel zijn mijn dochters
allemaal de deur uit. Toen bekend werd dat Jago als voorzitter ging stoppen werd
binnen het bestuur bekeken wie voorgedragen zou kunnen worden als nieuwe
voorzitter. Deze functie stond absoluut niet op mijn prioriteitenlijstje! Maar.....ik ben er
toch met open vizier ingestapt, omdat ik graag wil dat de vereniging doorgaat in de
positieve vibe die de afgelopen jaren is ingezet. En ik draag daar graag een steentje
aan bij.

Even voorstellen… Caren Herps (penningmeester)
Nieuw bestuur, oude penningmeester. Sinds 2014 ben ik lid van de
volkstuinvereniging. Aangezien ik in mijn werkzaam leven boekhouder was heb ik me in
2016 beschikbaar gesteld als penningmeester en ben daar in 2017 mee begonnen, een
functie die ik met veel plezier vervul. Ook heb ik enkele jaren de tuinuitgifte gedaan en
de kantine beheerd. Samen met veel vrijwilligers hebben we ervoor gezorgd dat de
kantine weer dagelijks geopend is om ’s ochtends een kopje koffie of thee te komen
drinken en een gezellig praatje te maken. Op de deur van de kantine hangt altijd een
rooster waarop staat wie op welke dag de kantinedienst heeft. Je bent van harte
welkom en ik hoop zeker de nieuwe leden hier eens te ontmoeten.
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Rabo Club Support
Onze vereniging doet weer mee aan de Rabo Club Support actie. Deze actie biedt o.a.
financiële ondersteuning aan clubs en verenigingen. Ben je lid van Rabobank Regio
Eindhoven (daar valt Best ook onder) breng dan je stem uit. Want je stem is geld waard.
Hoe meer er gestemd wordt op VTV De Oude Bogten, hoe groter de financiële bijdrage.
Daarmee willen we wat nieuw tuingereedschap aanschaffen.
Hoe kun je stemmen?

●
●
●
●
●
●
●

Log in in de app of op www.rabobank.nl
Ga via <Zelf regelen> naar Lidmaatschap
Druk op <Club Support>
Druk op < selecteer je favoriete clubs> om naar de deelnemers te gaan
Kies minimaal 3 en maximaal 5 clubs en druk dan op <Stap 2>
Verdeel vijf stemmen over de door jou gekozen clubs
Druk op <Stemmen indienen>

Stemmen kan tot 25 oktober.
In november wordt bekend hoeveel we ‘verdiend’ hebben.

Stro als mulchlaag voor je tuin.
Net als vorig jaar is er de mogelijkheid om tarwestro tegen een kleine vergoeding te
laten bezorgen door van Kemenade. Dit stro kunt je goed gebruiken als mulchlaag op
de tuin.
Een paar spelregels:
● Betaling dient vooraf plaats te vinden. Kosten per baal: € 5,15.
● De bezorgkosten worden gezamenlijk gedeeld.
● Het stro wordt bezorgd bij de ingang Heuveleindseweg. Je dient dan zelf
aanwezig te zijn om het stro naar je tuin te brengen óf hiervoor iemand anders te
vragen. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk.
Wil je meedoen? Stuur uiterlijk 20 oktober een mail naar secretaris@oudebogten.nl
Geef aan hoeveel balen je wilt hebben. Bij het bevestigen van je bestelling krijg je een
betaallink. We proberen 23 oktober einde van de middag te laten leveren maar dat is
nog onder voorbehoud. Het definitieve tijdstip laten we nog weten aan de deelnemers.

Mest
Er wordt voorlopig geen nieuwe mest geleverd. We houden je op de hoogte wanneer er
weer geleverd gaat worden.
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Afsluiten van de poorten
Het is nog steeds de bedoeling onbevoegden zonder begeleiding niet op ons terrein toe
te laten. Daarom een dringend verzoek: sluit de poort altijd af na binnenkomst en bij
vertrek. Binnenkort worden nieuwe bordjes geplaatst als geheugensteuntje. Vergeet
dus ook je sleutel niet.

Afgedankte materialen en spullen bij de kantine
Regelmatig worden er allerlei spullen bij de kantine neergezet. Spullen die eigenlijk niet
goed genoeg meer zijn voor anderen, maar afgevoerd moeten worden naar de stort.
Dringend verzoek om niet zomaar uw afgedankte spullen bij de kantine te deponeren,
maar graag even overleggen of het überhaupt nog bruikbaar is!!

Tuin opzeggen of graag een andere tuin?
Leden die hun tuin op willen zeggen kunnen dit doorgeven aan het secretariaat van de
vereniging secretaris@oudebogten.nl
Dit dient voor 1 december te gebeuren.
Mocht je in aanmerking willen komen voor een andere tuin, geef dit dan door via
bestuur@oudebogten.nl of aan Marion Poldervaart.

Nieuws van de kantine commissie
Het tuinseizoen loopt op z’n eind en we hadden je graag kunnen blijven voorzien van
een kopje koffie of thee zoals je gewend bent. Maar helaas moeten we de kantine
voorlopig weer sluiten vanwege nieuwe Corona maatregelen. We laten weten als we
weer open mogen.

Tot slot…
Blijf gezond en we zien jullie graag op de tuin!
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