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DE OUDE BOGTEN 
NIEUWSBRIEF  

16 APRIL 2018 - NR. 11 

VOLKSTUINFLARDEN 
Flarden van gesprekken vang ik op als ik halverwege de vergadering binnenstap. De actieve 

activiteitencommissie is nog lang niet aan het laatste punt van haar agenda begonnen terwijl ik 

alleen voor het resultaat er bij zou komen om alle tuiniers in deze nieuwsbrief te kunnen informeren 

over hetgeen op stapel staat. Ik hoor iets over straatnamen op de tuin maar helaas gaat het alleen 

over technische details, niet over de naamgeving zelf en mijn vragen in die richting worden amper 

gehoord. Ik verbaas me over de enorme dadendrang die 9 vrijwillig hier aanwezige tuinmensen naar 

elkaar uitspreken. Wat hier de revue passeert is niet in een A4-tje vast te leggen. Ik wieg mee in de 

richting van een kapotte kruiwagen, via lekkende kranen naar een lustrumviering, van een 

opschoondag – ja, a.s. zaterdag – via burendag naar een evenemententerrein, van een vlaggenmast 

via het aanbouwen van een veranda naar de geschiedenis van De Oude Bogten. Intussen staat de 

uitnodigingskaart voor het 60-jarig huwelijksfeest van Jantje van Rooij op tafel en schiet ik zelf vol 

met herinneringen aan de 16 jaar die ik zelf hier heb getuinierd. Jantje zou erom kunnen lachen. 16 

jaar is niets hoor ik hem denken, ook als je het feit wilt vieren dat we op dit terrein 25 jaar hebben 

vol gemaakt. Kom op mensen, en ik pak er thuisgekomen zijn doopceel bij en kom tot 42 jaar 

volkstuinieren bij De Oude Bogten. Ziehier onze langst tuinierende collega! 

 

WOORDJE VAN DE VOORZITTER 
Het afgelopen jaar hebben we ons als bestuur gefocust op 

het verbeteren van het verenigingsgevoel. 

Mijn indruk is dat er echt een warme band is ontstaan. 

Velen hebben zich met hart en ziel ingezet voor de 

vereniging. Via commissies, via deelname aan de 

activiteiten maar zeker door onderlinge hulp aan elkaar. 

Dat doet me erg goed! 

Dit jaar gaan we daar uiteraard mee door. Er staan weer 

heel wat plannen op stapel. 

Waar we vorig jaar minder aandacht aan hebben besteed is de toestand van de tuinen en de 

uitstraling van het volkstuincomplex. Op dit moment is het op veel plaatsen geen gezicht. Loop maar 

eens buitenom het terrein. 

Het afgelopen jaar hebben we wel wat tuinders op hun schoonmaakplichten moeten wijzen en zelfs 

van enkelen afscheid moeten nemen, maar we hopen dit jaar op ieders medewerking om het 

complex een nette uitstraling te geven. 

De stormen in het afgelopen seizoen hebben hier en daar heel wat schade aangericht. Vervelend, 
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maar wel een mooie gelegenheid om nu de koe bij de horens te vatten en de huisjes en kassen op te 

ruimen en eventueel weer netjes op te bouwen. Let op, er mag geen vuur worden gestookt, dus 

neem je afval mee naar huis! 

Zaterdag de 21e gaan we weer een gemeenschappelijke schoonmaakdag houden. Kom allemaal. Er 

zijn wat grotere klussen maar zeker ook kleine, dus iedereen kan een bijdrage leveren. Tenslotte 

hoort dat ook bij onze verantwoordelijkheid als lid. Laten we er een productieve maar vooral ook 

gezellige dag van maken! 

Tot zaterdag! 

 

WISSELING VAN DE WACHT BINNEN BESTUUR 
Op de onlangs gehouden ledenvergadering is Ben 

Wikkers teruggetreden als bestuurslid en is zijn 

plaats ingenomen door Erwin Lagarde. Ben blijft 

zich als vanouds inzetten voor de technische 

commissie, is de kenner bij uitstek waar het 

snoeien en enten betreft (zie ook hierna) en heeft 

zich als imker met een bijenkast op onze 

volkstuincomplex geïnstalleerd.  

Erwin stelt zich hierna aan je voor. 

Mijn naam is Erwin Lagarde, woon inmiddels 

alweer 25 jaar in Best, en samen met mijn 

vriendin Ludmilla Bakker hebben wij hier een 

tuin van 300 meter. 

Beide komen wij uit tuindersfamilies, 

weliswaar 2 generaties terug maar dat mag 

de pret niet drukken. 

Vorig jaar juli zijn wij op een verloren 

maandagochtend naar De Oude Bogten gereden, we hadden het er al vaker over gehad om te gaan 

tuinieren, en waren meteen verkocht. We kwamen alleen maar even kijken zodat we wisten waar 

het was maar werden enthousiast binnengehaald door Hein die vlak bij de poort zit en die ons 

doorverwees naar Caren (penningmeester) die toevallig op dat moment ook aanwezig was in de tuin. 

Na een korte rondleiding kwamen we bij tuin 198 aan, op dat moment de enige lege tuin, wij keken 

elkaar aan en wisten meteen wat we moesten doen. 

We gingen een half uur later naar huis met een tas vol groenten en een tuin waar we nog niet veel 

meer hadden gezien dan zwart plastic.  

Het was vakantietijd en de meeste tuinen stonden er goed bij. Bij 30 ˚C gingen we een tuin 

ontginnen, een paar weken later hadden we er al bietjes en erwten staan dat was onze eerste 

maaltijd uit eigen tuin. 

In september kwam onze huidige tuin vrij, het onkruid stond er een meter hoog en het was een hele 

ontdekkingstocht. We kwamen van alles tegen, maar vastbesloten om er een mooie tuin van te 

links Erwin Lagarde en rechts Ben Wikkers 

de bijenkasten van Ben op de tuin van Carin Herps 
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 maken.  

Intussen waren we ook al door Jago gestrikt 

om bij de maaiclub te komen, elke week met 

een paar man alle paden maaien, daardoor 

leer je veel mensen op de tuin kennen en al 

snel ook wat andere klusjes gedaan met de 

onderhoudscommissie.  

En nu dan ook in het bestuur, sinds de laatste 

ledenvergadering. Ik hoop dat ik iedereen net 

zo enthousiast kan maken om er samen een 

mooie tuin van te maken, niet ieder voor zich 

zijn eigen stekkie maar met zijn allen als een 

club mensen die allemaal groene vingers 

hebben voor de hele tuin. 

 

ENT GOED AL GOED  
Ben Wikkers heeft weer een workshop snoeien en enten verzorgd. Als ik hem spreek gloeien zijn 

oogjes. Ik hoef helemaal niets te zeggen, alleen maar te luisteren. Hier staat een pure liefhebber die 

geniet van alles wat hij aan anderen kan overdragen over zijn passie. 10 mensen waren er 17 maart 

j.l. naar hem toe gekomen. Best veel, want het was inmiddels al de 2e keer dat hij dit deed. Zijn 

vrouw Annelies meldde me o.a. het volgende: “Het snoeien van fruitbomen en bessenstruiken kwam 

aan de orde. Met voorbeelden d.m.v. een power point presentatie werd ons geleerd wat kort hout 

en lang hout is en de betekenis hiervan. Waarom je moet 

snoeien en hoe. We leerden ook hoe je zelf fruitbomen 

kunt enten op een onderstam. Ben deed ons alles goed 

voor en vertelde hoe je dat het beste kon doen. Je kunt 

ook meerdere soorten van dezelfde fruitsoort op een 

onderstam enten. Daar werden we erg enthousiast van. 

Het was weer een leerzame workshop voor de hobby 

tuinders van de Oude Bogten. Voor advies kun je altijd bij 

Ben terecht, hij is vaak op de tuin 171 aanwezig”.  

 

ZATERDAG 21 APRIL A.S. SCHOONMAAKDAG 
Het bestuur roept iedereen op om a.s. zaterdag 21 april a.s. mee te helpen bij het voorjaarsonder-

houd aan de gemeenschappelijke 

voorzieningen op ons tuincomplex. 

Het aantal werkzaamheden is zeer 

divers en er is voor elk wat wils bij. 

Groen onderhoud (schoffelen en 

maaien), technisch onderhoud 

(reparatiewerkzaamheden) en 

verfraaiingswerk (schilderen) zijn 

de belangrijkste te verdelen taken. 

Ook kinderen zijn welkom om een 

OUDE BOGTEN 

gedeelte van de huidige tuin van Erwin Lagarde 
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handje mee te helpen. Wie papier prikt o.i.d. krijgt er sowieso een ijsje voor als tegenprestatie.  

Omdat het de bedoeling is om er een leuke, inspirerende en aangename gebeurtenis van te maken 

waar je elkaar ook wat beter leert kennen zijn er rustmomenten ingebouwd. 

Je kunt je om 10.00 uur melden bij de kantine, daar is het verzamelen geblazen en krijgen we  

instructies onder het genot van een kopje koffie. Omstreeks 12.00 uur zal de zoemer worden 

ingeschakeld om de lunchtijd aan te kondigen. Nee, je hoeft geen broodtrommeltje te maken. Voor 

de lunch wordt gezorgd. En na afloop, ergens in de loop van de middag komen we gezellig bij elkaar 

om nog wat na te kaarten (NB in de informatiekastjes op de tuin vind je gedetailleerde informatie). 

 

KORT DOOR DE BOGT 
Korte mededelingen 

 

 

 
 

 Het inbrekersgilde heeft vorige maand ons tuincomplex bezocht. Waarschijnlijk pas na 

zonsondergang en men wist van alles overhoop te halen. Er zijn geen spectaculaire zaken 

meegenomen maar zorgelijk was het wel. 

 Ons bestuur heeft naar aanleiding hiervan een avondwake ingesteld; beter de nachtwacht te 

noemen. Hoe dit toezicht is uitgeoefend willen we hierbij toch maar niet vermelden, wie 

weet komt het ooit ongenode gasten ter ore. 

 Onze vereniging telt een 3-tal commissies. Wie het leuk vindt om 

aan een commissie deel te nemen of zo nu en dan eens bij te 

springen kan het laten weten aan het bestuur of één van de 

commissieleden! Met name voor de nieuwsbrief kunnen we wel wat 

mensen gebruiken! 

 De activiteitencommissie bestaat uit Annelies Wikkers, Marion 

Poldervaart, Angelique Willems en Milla Bakker;  

 De technische commissie wordt gevormd door Erwin Lagarde, Jago 

Lachmeijer, Robert van den Bragt, Rene Creutzberg, Eric van Ham, 

Louis van Leeuwen, Gijs van Brakel, Mustafa Gurel en William 

Damen;  

 De kantinecommissie kent als vrijwilligers: Annelies Wikkers, 

Desiree Lachmeijer, Caren Herps, Frans Bouwens, Jago Lachmeijer, 

Kaatje Samoy, Leo van Vlerken, Trees Thiel en Zdenka 

Safradin; 

 De nieuwsbrief wordt geschreven door Hans van 
Eekelen, maar zoals hiervoor is aangegeven wordt er 
om versterking gevraagd.  

 Daarnaast hebben enkelen al aangegeven dat ze zich 

beschikbaar stellen indien dat een keer nodig is. Onze voorzitter, Jago Lachmeijer spreekt 

hierbij van: Hulde aan allen! 
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ZATERDAG 23 JUNI A.S. LUSTRUMVIERING 
Wie zou er een x-aantal jaren bij De Oude Bogten tuinieren? Mijn 

gedachten gaan onwillekeurig uit naar Jantje van Rooij, 

waarschijnlijk de oudste collega-tuinder (88 jaar) en met de 

langste staat van dienst (42 jaar). Maar nee, we vieren ‘onszelf’ 

als vereniging. We tuinieren dit jaar 25 jaar lang – een kwart eeuw 

dus – op de huidige locatie in de wijk Heuveleind. En dat willen we 

gaan vieren. De activiteitencommissie is al met de 

voorbereidingen begonnen.  

Noteer de datum maar alvast in je agenda, op je muurkalender of 

leg deze vast in je hoofd. Er komt nog een uitgebreid programma voor die dag maar er wordt in ieder 

geval een barbecue gehouden en een fotowedstrijd georganiseerd. Wat de barbecue betreft vind je 

achter in deze nieuwsbrief een inschrijfformulier dat je kunt invullen en opsturen naar 

ac@oudebogten.nl of gewoon kunt inleveren in de kantine. Er wordt een bijdrage van € 7,50 p.p. 

gevraagd, te betalen tot uiterlijk 16 juni a.s. 

De fotowedstrijd houdt in dat je een mooie, rare, opmerkelijke, prachtige, vreemde of verrassende 

foto maakt die met De Oude Bogten heeft te maken. Ik heb nog een leuk voorbeeld uit 2005 

bewaard:  

 

 

  
Op 2 november 2005 kwam “pastoor” Norder naar “De Oude Bogten”. Hier begroet hij Jan van Summeren en zegent 

vervolgens diens nieuwe tuinhuis op geestelijke/geestige wijze in (foto’s: studio Harry van de Graaf). 
 

mailto:ac@oudebogten.nl
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Goed voorbeeld doet volgen hoop ik. Stuur je foto naar ac@oudebogten.nl of lever ze in bij de 

kantine. Dit kan tot 16 juni a.s. De winnaar krijgt natuurlijk een leuke prijs en de mooiste foto’s 

komen in de kantine te hangen. 

Verder blijft het nog een verrassing wat er nog meer op stapel staat. 

Om deze dag te kunnen organiseren hebben we natuurlijk ook veel hulp nodig. Lijkt het jou leuk om 

met een paar enthousiaste mensen deze dag te organiseren geef je dan op bij iemand van het 

bestuur. 

 

JAN DE TUINMAN 
Bij de ‘volkstuinflarden’ ben je Jantje van Rooij 

tegengekomen. Hij nodigt ons allemaal uit om 

zijn 60-jarig huwelijksfeest op 1 mei a.s. mee te 

vieren. Voor wie hem niet goed kent, of voor wie 

de kennis is weggezakt plaats ik hieronder het 

gesprek dat ik in september 2006 met hem had 

in de vorm van een interview. 

 

Op zoek naar mensen die bij onze vereniging het langst tuinieren kwam ik terecht bij Jan van Rooij. 

Een gesprek met Jan verloopt niet zo vlot als met menig ander. En daar kan Jan zelf niets aan doen. 

Hij mag nog blij zijn dat hij het er na een herseninfarct nog zo goed heeft afgebracht. Met zijn spraak 

en zijn schrijfmotoriek heeft hij problemen. Maar tuinieren gaat hem nog heel goed af. Benieuwd of 

hij nog tuiniert zoals hij begon. En… is er nog leven na de tuin? Hieronder vind je zijn antwoorden op 

12 gestelde vragen. 
 

1. Jan, ik heb gehoord dat je één van de langst tuinierende leden bent van onze vereniging, dan ben je 

zelf zeker ook al heel oud? 

Jan: Nou, ik ben van 1930, dus reken maar uit. En tuinieren doe ik inderdaad al heel lang. Alles bij 

elkaar wel 30 jaar (NB nu dus 42 jaar)  

2. Waar stond je volkstuinwieg? 

Jan: Ik ben begonnen toen de volkstuinvereniging werd opgericht. Alleen was dat nog op een andere 

plaats. Ik heb ongeveer 10 jaar achter het Frisopark getuinierd, daarna ongeveer 10 jaar waar nu de 

atletiekbaan ligt en inmiddels al weer 10 jaar op deze plaats. 

3. Gaat tuinieren niet vervelen als je het al zolang doet? 

Jan: Dertig jaar geleden ben ik begonnen omdat het een ontspanning voor me was. Ik werkte als 

servicemonteur bij DAF en vond het heerlijk om in mijn vrije tijd buiten te kunnen zijn. Ik ben 

indertijd samen met mijn broer Harry gaan tuinieren. Toen we nog werkten konden we alleen ’s 

zondags en in de avonduren naar de tuin. Harry is er inmiddels mee gestopt, maar ik kom nu nog elke 

ochtend naar de tuin. Ik vind het nog steeds leuk. Ik experimenteerde graag, maar dat is nu een stuk 

minder. 

4. Tuinier je nu nog op dezelfde manier als toen je begon? 

Jan: Zoals gezegd experimenteerde ik graag. Ik had in het begin al een kasje waarin ik komkommers 

teelde die ikzelf had geënt. Ik heb ook geprobeerd om kouseband te telen, maar dat lukt alleen in 

mailto:ac@oudebogten.nl
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een kas en ook nog alleen als het een warme zomer is, zoals nu. Paprika’s en pompoenen heb ik toch 

ook al snel geteeld en dat doe ik nu nog. Zo heel veel verschil met vroeger is er niet wat de groenten 

betreft. Ik kweek nu ook bloemen in tegenstelling tot vroeger en ik heb wat meer paadjes in mijn 

tuin. 

5. Van wie heb je het tuinieren geleerd? 

Jan: Van huis uit heb ik het tuinieren niet meegekregen. Mijn ouders hadden een garagebedrijf aan 

de Boschdijk in Eindhoven. Nee, daar werd ik niet wijzer van. Ik heb het me helemaal zelf eigen 

gemaakt o.a. met behulp van wat ik in boeken vond. Ik was geabonneerd op het blad “Moestuin”. 

Verder sprak je vaak met andere tuinders.  

6. Deed je vroeger groenten inwecken, hoe bewaar je ze nu? 

Jan: De groenten gingen vroeger al in de diepvries en dat gebeurt nu nog. Heel veel groenten gaan in 

de vriezer; denk aan koolsoorten, bonen, bietjes en aardbeien. 

7. Vroeger waren er nog geen paprika’s, meloenen, courgettes en broccoli op volkstuinen te vinden. 

Hoe was/is dat bij jou (toen en nu)? 

Jan: Met courgettes ben ik 20 jaar geleden al begonnen, maar die teel ik nu niet meer. Veel smaak 

vind ik er niet aan. Paprika’s, meloenen en broccoli waren er inderdaad niet maar toen dat 

ingeburgerd raakte teelde ik het ook. Meloenen kweekte ik in tunnels, maar ook daar ben ik mee 

gestopt. 

8. Hoe kijk je tegen het gebruik van kunstmest aan? 

Jan: Ik gebruik wel wat, maar veel is het niet. Ik houd het hoofdzakelijk bij stalmest en bij culterra. 

Vroeger haalden we zelf koeienmest bij een boer. 

9. Wat is/zijn je favoriete groente(n)? 

Jan: Bonen, eigenlijk alle bonen wel. Ja, toch die dunne bonen (Franse en Chinese) vind ik toch wel 

het lekkerst. En: bloemkool! 

10. Maak je thuis ook de groente klaar of is dat werk voor het thuisfront? 

Jan: Veel doe ik zelf; mijn vrouw wil wel maar kan het om lichamelijke redenen niet altijd. En anders 

doen we het samen. 

11. Zijn er nog andere tuinders van het eerste uur die nu nog hier tuinieren? 

Jan: Van die oude garde zijn nu nog Leo Meulendijks, Kees Rommelse, Ties van de Broek en Henk 

Merks over. Veel anderen zijn ermee gestopt of zijn overleden. 
(NB Anno 2018 zijn Leo Meulendijks en Kees Rommelse geen volkstuinders meer en zijn Ties van de Broek en Henk Merks 

overleden – Jan is nog de enige van de door hem genoemde ‘oude’ garde) 

12. Als je morgen niet meer kunt tuinieren, 

wat zou er dan voor in de plaats komen? 

Jan: Ik heb een computer. Ik zal me dus 

niet gaan vervelen. In eerste instantie is 

die bedoeld om me te helpen met het 

leren spreken. Ruim 10 jaar geleden heb ik 

een herseninfarct gehad. Daarom praat ik 

nu zo moeilijk en ik kan ook mijn vingers 

niet goed bewegen. Verder doe ik veel 

internetten (ja, ik zoek ook wel eens iets 

over groente). Ik heb nog een andere 

hobby die ik thuis kan beoefenen: 

houtsnijwerken. 
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HEUVELEIND = VOLKSTUINWIJK 
Door de gesprekken die binnen de activiteitencommissie werden gevoerd over straatnaamgeving 

binnen de volkstuin kwam ik op het idee om de wijk waarin onze volkstuin ligt als VOLKSTUINWIJK 

onder de aandacht te brengen. Wat is het geval. Let eens op de straatnamen in de wijk Heuveleind 

en je komt tot verrassende ontdekkingen, ontdekkingen die bij een volkstuin horen! Kijk zelf maar 

mee: 
 

  
Een volkstuinier(ster) begint met het bewerken van de GROND, daarna gaat hij/zij ZAAIEN en PLANTEN 

 

  
Er wordt GESTEKT en er worden KRUIDEN en BRAMEN geplant 

  

 

  
Er is een SIERTUIN gedeelte voor de snijbloemen; er zijn fruitSTRUIKEN en de bessen zijn snel RIJP 

 

  
in het najaar wordt er GESNOEID; al met al heeft de tuinier(ster) een DROOM van een tuin 
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OPMERKELIJKE TUINFOTO’S 
Wie weet in welke tuin de navolgende objecten zijn te vinden? Wie me de oplossing aanreikt maakt 

kans op het boekje ‘goud voor grond’ waarin het composteren in een handomdraai praktisch wordt 

uitgelegd. Zijn er meerdere goede inzendingen dan wordt erom geloot.  

Stuur een e-mail met de volgens jou goede oplossing naar info@groenmoes.nl bijv. als volgt: 
 

FOTO A B C D E F G H I 

TUINNUMMER          
 

Vermeld ook je eigen naam en tuinnummer en je telefoonnummer zodat je bereikbaar bent om je 

prijs in ontvangst te nemen. 

 

A    B    C 

     

  D    E    F 

 

  G    H    I 

 

Deze nieuwsbrief is geschreven door Hans van Eekelen, tuin 81. Heb je ideeën of suggesties dan kan 

je dat melden op de tuin, telefonisch op 06-11 755 770 of via e-mail: hansvaneekelen@onsmail.nl of 

info@groenmoes.nl.  

 

 

mailto:info@groenmoes.nl
mailto:hansvaneekelen@onsmail.nl
mailto:info@groenmoes.nl
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OPGAVE VOOR BARBECUE OP ZATERDAG 23 JUNI A.S. 

 

Voor de BBQ vragen we we een kleine bijdrage (7,50 p/p) onderstaand strookje kan tot 16 juni bij de 
kantine worden ingeleverd onder gelijktijdige betaling van het verschuldigde bedrag.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Ik kom naar de BBQ op 23 juni a.s. met ….. personen 
 

Naam  

Tuin nummer  

Ik/wij eten halal alles vegetarisch 

 
Omcirkel wat van toepassing is 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


