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NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2021                                            

DE OUDE BOGTEN 

Beste leden, 
De zomerperiode is in volle gang. Sommigen hebben de vakantie al achter de rug, 
anderen vertrekken nog of blijven lekker thuis. Als bestuur willen we jullie op de 
hoogte brengen van een aantal zaken die spelen. 

 

Nieuws van de Kantinecommissie 
De kantine is dagelijks open van 10.00 uur tot ongeveer 11.00 uur. 

 

Voor de korte termijn is de kantinecommissie op zoek naar iemand die op 

zondagochtend de koffie wil verzorgen. Daarnaast zoeken we iemand voor de 

donderdag- of vrijdagochtend. 

De organisatie van de kantinediensten is in handen van Leo van Vlerken. Wil je ook 

een dag in de week, in de twee weken of op oproepbasis het team willen komen 

versterken? Neem dan contact op met Leo via bestuur@oudebogten.nl of spreek 

hem aan bij de koffie!  

 

Nieuws van het bestuur 

 

Dumpen van afval 
Steeds vaker stellen we vast dat er groenafval of ander afval gedumpt wordt buiten 

ons complex. Inmiddels hebben we daar ook klachten van externe partijen over 

ontvangen. 

Het dumpen van afval is illegaal en dus ook strafbaar! 

Dit probleem is al vaker in de nieuwsbrieven aangekaart. Als bestuur hebben we 

besloten om hier strenger op toe te zien en ook disciplinaire maatregelen te treffen. 

Word je door een van de bestuursleden betrapt op het dumpen van afval –in welke 

vorm dan ook- dan wordt het lidmaatschap met onmiddellijke ingang opgezegd. Dit 

op grond van artikel 19 en 20 uit het huishoudelijk reglement.  

 

Voor alle duidelijkheid: dat geldt ook voor ijzerafval. We trekken daarin nu één lijn. 

Dus bezint eer ge begint ! 
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KLUSDAG op 25 september 2021 
Het bestuur roept iedereen om zich aan te melden voor de klusdag op zaterdag 25 

september aanstaande op ons tuinencomplex.  Vorig jaar kon de klusdag door 

Corona niet doorgaan. Er zijn nu dus volop werkzaamheden te verdelen en alle hulp is 

dan ook nodig. Ook kinderen zijn welkom om een handje mee te helpen. Wie papier 

prikt of iets dergelijks krijgt sowieso een ijsje als tegenprestatie. 

Omdat het ook de bedoeling is er een leuke, gezellige dag van te maken, waar je 

elkaar ook wat beter leert kennen zijn er voldoende rustmomenten ingebouwd. 

We starten om 9.00 uur met een kopje koffie, om vervolgens taken te verdelen. Om 

11.00 uur hebben we een koffiepauze.  Rond 13.00 uur klinkt de zoemer om de 

lunchtijd aan te kondigen. Nee, je hoeft geen broodtrommeltje mee te nemen! Voor 

de lunch wordt gezorgd. Na de lunch kan er weer geklust worden, waarna we rond 

15.30 uur de dag afsluiten met een hapje en drankje voor de vrijwilligers die 

meegeholpen hebben. 

Kom je helpen? Meld je aan via secretaris@oudebogten.nl. In verband met inkopen 

voor lunch en hapjes/dranken vragen we je om je uiterlijk 21 september aan te 

melden! We rekenen op een grote opkomst! 

 

 
Clubkas spaaractie PLUS supermarkten 
PLUS Supermarkten organiseert dit najaar een clubkas spaaractie. PLUS wil met 
deze unieke spaaractie het lokale verenigingsleven een steuntje in de rug bieden. Wij 
doen daar als vereniging graag aan mee en hebben ons aangemeld hiervoor! 
 
Na de zomervakantie kunnen klanten van PLUS supermarkten sponsorpunten 
sparen voor clubs en verenigingen in hun buurt. Hoe meer sponsorpunten een club 
ontvangt, hoe meer geld dat oplevert voor de clubkas. De deelnemende clubs en 
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verenigingen mogen het bedrag dat door klanten van PLUS bij elkaar gespaard is, 
naar eigen inzicht besteden. Ons spaardoel is een bijdrage aan het 
verduurzamen van de kantine. Dus: doe je boodschappen bij PLUS? Steun dan 
onze vereniging! 
 
Hoe kun je onze vereniging hierbij ondersteunen? 

 Klanten ontvangen bij elke €10,- boodschappen* en geselecteerde 
actieproducten een sponsorpunt. Dit is een voucher met unieke code.  

 De voucher met unieke code kan via een actiesite worden geactiveerd. 
Klanten schenken hun sponsorpunt(en) aan de clubs en verenigingen van hun 
keuze. 

 Hoe meer sponsorpunten men spaart, hoe meer euro’s dat oplevert voor de 
kas van de club.  

 De sponsorpunten zijn niet gekoppeld aan een winkel. Je kunt dus bij elke 

PLUS supermarkt in Nederland sponsorpunten ontvangen. En die doneren 

aan -juist ja- bijvoorbeeld De Oude Bogten. Op die manier kunnen ook 

vrienden en familie van leden sparen die bijvoorbeeld niet in dezelfde plaats of 

provincie wonen.  

 Sparen kan van zondag 5 september tot en met zaterdag 13 november. 

 Er is één uitloopweek: In week 46 kunnen klanten hun vouchers nog activeren 
op de actiepagina. 

 Mocht je geen computer hebben kunnen ze je bij de servicebalie van je PLUS 
supermarkt helpen bij het toekennen van de sponsorpunten aan je club. 

*Van de actie zijn uitgezonderd: geneesmiddelen, slijterij-artikelen, tabak, zuigelingenvoeding, boeken, 

telefoonkaarten, postzegels, cadeaubonnen, toegangstickets, loten, beltegoed, statiegeld en emballage en 

eventuele overige niet wettelijke toegestane artikelen. 

Gesprek met de gemeente Best 
Recent heeft het bestuur gesproken met de gemeente. Eén van de onderwerpen was 

de gebiedsontwikkeling rondom het volkstuinencomplex. Door de versnelde sanering 

van de pelsdierhouderij is dit in een stroomversnelling gekomen. Op 23 juli jl. is er 

een persbericht uitgegaan en zijn de plannen gepresenteerd. Het goede nieuws is 

dat we als volkstuinvereniging op de huidige plek kunnen blijven zitten!! Rondom het 

tuinencomplex wordt woningbouw gerealiseerd.  

Met de gemeente is ook gesproken over verduurzaming van de kantine en recente 

inbraken. Het bestuur is gevraagd voor medio oktober met een toekomstvisie te 

komen. In samenspraak met de gemeente wordt bekeken hoe en wat gerealiseerd 

kan gaan worden. Het was een open en constructief gesprek. Wordt vervolgd! 

 

Tuininspectie 
Recent is er weer een tuininspectie geweest. Een aantal tuinders zijn aangeschreven 
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op de slechte staat van hun tuin. Met het dringende verzoek dit in orde te maken. Het 
geeft immers ook veel overlast bij de buren!  Het bestuur realiseert zich dat het in de 
vakantieperiode en gezien de huidige weersomstandigheden niet altijd makkelijk is 
om de tuin goed bij te houden. We zitten wat dat betreft echter allemaal in hetzelfde 
schuitje. Voor enkele tuinders is dit de tweede waarschuwing. Treedt na een tweede 
waarschuwing nog geen verbetering op, wordt het lidmaatschap opgezegd. 
 

 
Water  

We brengen het nog maar eens onder de aandacht: Het is niet toegestaan kranen 
aan te zetten en vervolgens weg te gaan. We zien dit nog regelmatig gebeuren. Een 
slang kan kapot gaan of losraken waardoor het water over het pad stroomt. Blijf op 
de tuin aanwezig als je sproeit. Haal de slang na gebruik weer van de kraan af. Het is 
niet de bedoeling dat slangen aangekoppeld blijven zitten. De kraanstukjes zijn van 
de vereniging en dienen op de kranen te blijven zitten!  

 
 

Tuin opzeggen of graag een andere tuin? 

Gedurende de afgelopen maanden hebben enkele tuinders aangegeven te willen 
stoppen met tuinieren. Sommige tuinen zijn al beschikbaar, andere tuinen komen per 
1 januari vrij. Mocht je graag in aanmerking komen voor een andere tuin of ook van 
plan zijn per 1 januari te stoppen geef dit dan door aan het bestuur via 
bestuur@oudebogten.nl. We hebben namelijk een flinke wachtlijst en willen die 
mensen ook graag in de gelegenheid stellen om te gaan tuinieren. 

Wil je je tuin opzeggen? Geef dit dan schriftelijk door via secretaris@oudebogten.nl . 

Dit dient vóór 1 december te gebeuren, maar mag ook eerder! 

 

Slot materiaalhok 

In het materiaalhok staan karren en ligt gereedschap wat door elke tuinder geleend 

en gebruikt kan worden. Binnenkort komt er een slot op de deur van het 

materiaalhok. Dit slot is te openen met de sleutel die ook toegang geeft tot het 

volkstuinencomplex.  
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Fotoportretten  
Op de website en in nieuwsbrieven hebben in het verleden een aantal tuinders zich 

voorgesteld (met foto en een korte tekst). Dit willen we nieuw leven inblazen. We zijn 

op zoek naar een vrijwilliger die 1 of 2 keer maandelijks een tuinder wil 

interviewen/fotograferen. 
Daarnaast mogen tuinders zich natuurlijk ook zelf aanmelden voor een fotoportret! 

Lijkt je dit wat? meld je dan aan via secretaris@oudebogten.nl 

  
  

Langere tijd afwezig? 

Er kunnen altijd situaties zijn dat je een langere periode niet kunt tuinieren. 
Bijvoorbeeld door vakantie, ziekte, of een blessure.  Meld dit dan bij het secretariaat 
via secretaris@oudebogten.nl 
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