NIEUWSFLITS NOVEMBER 2021
DE OUDE BOGTEN
Beste tuinders,
Het tuinseizoen loopt voor de meesten van ons ten einde. We willen jullie over een
aantal zaken nog informeren. Helaas moeten we beginnen met een triest bericht.

Triest bericht
We hebben bericht ontvangen dat Zdenka Safradin op zondag 31 oktober vrij
plotseling is overleden. Zdenka is in 2017 lid geworden van onze vereniging. Door
gezondheidsproblemen is ze in het afgelopen voorjaar moeten stoppen met haar
moestuin. Dat deed haar veel pijn. Veel tuinders kennen Zdenka ook van het vele
vrijwilligerswerk dat ze deed voor onze vereniging. Ze draaide vele kantinediensten
en daarnaast poetste ze de kantine en het toilet dat het een lieve lust was. Het was
nooit saai als Zdenka er was; we zijn haar veel dank verschuldigd en zullen haar erg
missen. De uitvaartdienst is dinsdag 2 november om 13:00 uur in de
St. Anthoniuskerk aan het Wilhelminaplein in Best.

Ledenraadpleging 27 oktober
Op 27 oktober was er een informatieve online ledenraadpleging over de
bouwplannen op en rond ons complex. Belangrijk onderwerp was de toekomst van
onze kantine. De opties zijn uitgebreid toegelicht en besproken. Het bestuur heeft
een voorkeur voor aanschaf van de loods die op het terrein van de nertsenfarm staat
ter vervanging van de huidige kantine. De aanwezige leden waren unaniem positief
over deze optie. In een extra algemene ledenvergadering willen we een besluit
nemen over de toekomst van de kantine. Daarvoor kan gestemd worden. De
vergadering is op 27 november om 15:00 uur. De uitnodiging hiervoor is inmiddels
verstuurd.

Tuin klaar voor de winter?
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.

Een paar aandachtspunten:


We krijgen vast ook weer te maken met stevige stormen. Maak daarom een
inspectieronde over je tuin. Zit alles stevig vast of is goed opgeborgen? Het
zou jammer zijn als je schade krijgt óf dat je buren hierdoor schade krijgen. De
kosten die het bestuur door nalatigheid van leden moet maken zullen aan de
betreffende leden worden doorberekend.
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Laat (zakken met) afval NIET op de tuin liggen. Dit trekt alleen maar
ongedierte aan en daar zit niemand op te wachten. Neem het mee naar huis
of composteer het groenafval. Dumpen op of rond ons complex is -uiteraardniet toegestaan. Als we je betrappen is dat einde lidmaatschap.

Tuin opzeggen of graag een andere tuin?
Leden die hun tuin op willen zeggen kunnen dit doorgeven aan het secretariaat van
de vereniging via secretaris@oudebogten.nl Doe dit dan voor 1 december. Indien je
opzegging niet vóór 1 december van het lopend kalenderjaar heeft plaatsgevonden
ben je verplicht de pacht over het volgende jaar te voldoen.
Mocht je in aanmerking willen komen voor een andere óf een extra tuin, geef dit dan
door via secretaris@oudebogten.nl
Mest
Er is een flinke hoeveelheid koeienmest geleverd voor onze tuinders. Deze ligt aan
de buitenkant van ons complex aan de Heuveleindseweg.

Stro
Zaterdag 30-10 is er weer stro geleverd door van Kemenade voor de leden die dit
hadden besteld. 18 leden hebben hier gebruik van gemaakt; zij geven hun tuin een
bedje van stro als mulchlaag.

Poorten afsluiten
Aan het einde van het tuinseizoen brengen we nogmaals het belang van het sluiten
van de poorten onder de aandacht. Helaas zien we nog vaak niet afgesloten poorten.
Met minder tuinders op het complex vergroot een niet afgesloten poort de kans dat
ongenode bezoekers het complex op komen, met alle eventuele gevolgen van dien.
Denk daarbij ook aan uw mede tuinders.

Kantine gesloten
Het tuinseizoen loopt op z’n eind en er is de laatste tijd duidelijk minder
belangstelling voor het koffie-uurtje. Ook het aantal vrijwilligers voor de kantinediensten is beperkt. Daarom is de kantine gesloten van november t/m februari.
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