
 

Voorzitter: Jago Lachmeijer  voorzitter@oudebogten.nl  www.oudebogten.nl 

Secretariaat: Desiree Lachmeijer  secretaris@oudebogten.nl  www.facebook.com/oudebogten 

Penningmeester: Caren Herps  penningmeester@oudebogten.nl   Pagina 1 van 5 

NIEUWSBRIEF                              

DE OUDE BOGTEN JANUARI 2020 

 

 
 

Een nieuw (moestuin) jaar is begonnen! Het bestuur wil dan ook iedereen een heel 

mooi, groen, groeizaam jaar toewensen, waarin we in gezamenlijkheid verder 

bouwen aan de vereniging! 

 

 

Van de voorzitter: 

Iedereen een Gelukkig Nieuwjaar! 

Het oude jaar is er flink uit geknald. Hopelijk heeft iedereen zijn groene vingers nog 

na het afsteken van al dat vuurwerk, want die kunnen we echt niet missen. 

We zijn met frisse moed het jaar 2020 in gegaan. De eerste klussen zijn alweer 

gedaan, plannen zijn gesmeed voor nieuwe activiteiten, het beloofd weer een goed 

jaar te worden met veel nieuwe kansen! Wij hebben er zin in, u ook? 

Ik wens u en uw naasten een groeizaam jaar, alle goeds en bovenal een goede 

gezondheid toe. 

Jago Lachmeijer 
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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 

activiteitencommissie@oudebogten.nl 

 

 

Van de bestuurstafel 

Een nieuw jaar is van start gegaan en de eerste bestuursvergadering heeft al weer 

plaatsgevonden. Het is wat stil geweest vanuit het bestuur, maar achter de schermen 

zijn er toch nog verschillende zaken opgepakt. 

Verschillende tuinders hebben hun tuin opgezegd en nieuwe leden zijn verwelkomd 

en hebben een tuin kunnen uitzoeken. Op dit moment zijn er nog tuinen vrij. Mocht u 

iemand kennen die graag ook wil beginnen met tuinieren, laat ze contact opnemen 

met de penningmeester! 

 

Waterleiding 

In het afgelopen jaar is er al veel gesproken over de waterleiding. Dit voorjaar gaat 

het dan toch echt beginnen! Verdere berichtgeving hierover volgt. 

 

ALV 

Graag willen we u alvast attenderen op de komende Algemene Ledenvergadering. 

Deze zal plaatsvinden op zaterdag 4 april van 14.00 – 16.30 uur. 

Noteer deze datum alvast in uw agenda! 

 

Afsluiten van de poorten 

In de wintermaanden zijn er minder mensen aan het werk op de tuin en is er dus ook 

minder sociale controle. Daarom vragen we extra aandacht voor het afsluiten van de 

poorten. Sluit de poort weer af als u binnenkomt en als u vertrekt. Hierdoor 

voorkomen we dat er vreemden op de tuin rondlopen. 

 

Afgedankte materialen en spullen bij de kantine 

In de afgelopen weken hebben we gezien dat er verschillende spullen bij de kantine 

zijn geplaatst. Spullen die eigenlijk niet goed genoeg meer zijn voor anderen, maar 

eigenlijk afgevoerd moeten worden naar de stort. Dringende vraag om niet zo maar 

uw afgedankte spullen bij de kantine te deponeren, maar graag even overleggen of 

het überhaupt nog bruikbaar is!! 
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AED 

Wat te doen als iemand onwel wordt op het complex: 

Bel 112 en vertel wat er aan de hand is!  

Zodra er een melding komt dat er mogelijk een AED 

gebruikt moet worden, worden AED-ers die in de 

buurt zijn opgeroepen. Dat kan dus ook een 

medetuinder zijn die is opgeleid om de AED 

Apparatuur te bedienen. Via GPS weet men wie er in 

de buurt zijn. Er worden vervolgens 2 mensen naar 

de AED-kast gestuurd en 2 naar het slachtoffer.  

Indien er een ambulance moet komen zet dan de poorten open zodat deze meteen 

het complex op kan komen. 

Hebt u een EHBO diploma? Meld u dan bij het bestuur zodat wij kunnen 

inventariseren op wie een beroep gedaan kan worden bij kleinere incidenten. 

En voor de hele kleine wondjes: naast de deur van de kantine hangt een pleister-

automaat. 

 

Krasse Knarrentuin 

Op de Krasse Knarrentuin zijn een aantal bakken vrijgekomen. Kent u iemand die 

graag wat wil kweken, maar waarvoor een tuin te veel is, dan is een bak een optie! 

U kunt contact opnemen met Caren Herps (penningmeester@oudebogten.nl) voor 

meer informatie!  

 

Schoonmaak tuinen 

In de afgelopen maand zijn er diverse tuinen vrijgekomen die niet helemaal schoon 

zijn achtergelaten. De eigenaars hebben daarvoor een boete betaald en/of de 

betaalde borg niet terug gekregen. Om deze tuinen weer te kunnen verhuren moeten 

deze leeggehaald worden! 

Bij deze een oproep: Wie wil, tegen een vergoeding, vrijgekomen tuinen opruimen? 

Mocht iemand interesse hebben dan kunt u contact opnemen met William Damen via 

emailadres bestuur@oudebogten.nl. 

 

De Contributie. 

Zoals u weet moet de contributie vóór 1 februari zijn voldaan. De leden die geen 

machtiging hebben ondertekend dienen de contributie zelf te voldoen en hebben 

inmiddels een rekening ontvangen. 
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De incasso is inmiddels verstuurd naar de bank en zal 31 januari worden uitgevoerd. 

Wij raden u aan ervoor te zorgen dat er voldoende geld op uw rekening staat. 

Zoals u weet bedraagt de huur € 50,- per 100m². 

 

Nieuws van de activiteitencommissie 

De jaaragenda 
 
De activiteitencommissie heeft enkele ideeën die dit jaar 
georganiseerd kunnen worden, maar graag horen we van u wat 
u graag zou willen. Laat het horen! 
 
Vragen voor de activiteitencommissie kunt u sturen naar 
activiteitencommissie@oudebogten.nl of spreek één van de 
leden aan. Leden van de activiteitencommissie zijn: José 
Heijmans (tuin 72) Marion Poldervaart (tuin 102), Annelies  

   Wikkers (tuin 124) 
 
Wat staat wanneer te gebeuren? 

4 april   Algemene Ledenvergadering 

18 april   Schoonmaakdag  

 

Nieuws van de technische commissie 

Ook de technische commissie vergadert maandelijks. 
Die zijn uiteraard betrokken bij het project “waterleiding” en zullen uitvoering gaan 
geven aan dit project. We hebben verschillende partijen advies gevraagd en offertes 
opgevraagd. De keuze is gevallen op Vos Capelle als leverancier van de materialen. 
Zij brachten een scherpe prijs, maar bovenal wisten zij ons goed te adviseren. 
Zondag de 26e willen we een begin maken met het ontmantelen van de oude kranen. 
Heeft u nog koppelingen aan de kraan zitten, haal die er dan af. De nieuwe kranen 
worden voorzien van koppelingen. 
De werkzaamheden gaan van start op 15 februari is nu het plan. Voor diegenen die 
aan de kant van het pad zitten waar de watertappunten zitten, haal uw tegels die in 
het pad liggen vast weg! 
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Verder is in de technische commissie het noodzakelijke 
onderhoud besproken en ingepland, samen met 
klussen welke nog moeten worden uitgevoerd. 
Één van de klussen gaat het plaatsen van de nieuwe 
lantaarnpaal worden, op het plein voor “ons 
onderkomen”. Twee weken geleden is de mast 
gearriveerd. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuws van de Kantine commissie 

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. 

 

Tot slot……. 

We zien jullie graag binnenkort op het tuincomplex! 
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