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NIEUWSBRIEF JUNI 2021                                            

DE OUDE BOGTEN 

Beste leden, 
De zomer staat voor de deur. Wat hebben we er naar uitgekeken! Corona is op z’n 
retour en de maatregelen worden nu in hoog tempo versoepeld. We kunnen zelfs 
weer op vakantie. En daar kijkt menigeen naar uit na een lange tijd van thuisblijven. 
Maar ook in je eigen tuin kun je genieten van alles wat groeit en bloeit. Waar en hoe 
dan ook: geniet van een prachtige zomer! 

Nieuws van het bestuur 

Noteer alvast in de agenda: KLUSDAG op 25 september 2021 
 

Het bestuur vraagt iedereen om op zaterdag 25 september a.s. mee te helpen bij de 

najaars schoonmaak- en klusdag op ons tuincomplex. Vorig jaar lukte dit niet door 

Corona. Er zijn dus volop werkzaamheden te verdelen. 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.  

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. Na de lunch kan er weer geklust worden. 

 

Nadere informatie over onder andere het aanmelden voor deze dag volgt!  

Houd onze nieuwsbrieven in de gaten. 
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Nieuws van de Kantine commissie 

Eindelijk is onze kantine weer open! Dat betekent dat we ook weer koffie kunnen 
schenken. Dagelijks is de kantine open van 10.00 uur tot ongeveer 11.00 uur. 
 
Voor de kantinedienst zijn we op zoek naar mensen die koffie willen zetten. Dat kan 
een vaste dag in de week zijn, maar geef ook aan als je incidenteel eens in wilt 
springen. Een aantal oudgedienden heeft al aangegeven ook nu weer beschikbaar te 
zijn. 
De organisatie van de kantinediensten is in handen van Leo van Vlerken. Mocht 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!  

Een kop koffie of thee kost nog steeds slechts € 0,50, evenals blikjes frisdrank. 

Een flesje plat water kost € 0,25. 

 
Tuinbenodigdheden 

Op dit moment verkopen we in de kantine: Fertiplus, lavameel en tonkinstokken. 

Fertiplus, emmer 7,5 kilo voor € 6,50. 

Fertiplus is een hoogwaardige organische mestkorrel met onmisbare bouwstoffen 

voor uw bodem. Fertiplus wordt zowel gebruikt door hobbyisten als professionele 

telers. Dit geeft aan dat Fertiplus eenvoudig is in het gebruik alsmede goed rendeert 

bij vele gewassen. Het is goed doseerbaar en daardoor niet alleen uitermate geschikt 

voor grove teelten zoals aardappels, maar ook voor fijnere teelten al sla, boontjes, 

tomaten, komkommers etc. Ook is Fertiplus zeer goed bruikbaar in kassen in de volle 

grond. 

Lavameel, zak van 20 kg. Aktieprijs van €24,00 nu voor € 20,00. 

Eifelgold lavameel is een zeer fijn poeder van lava rotsen dat voor de meest diverse 

toepassingen gebruikt kan worden. Lavameel is rijk aan mineralen en 

sporenelementen en wordt gebruikt om de bodem te verrijken en verbeteren. 

Je kunt het ook verstuiven over je planten. Dat maakt ze veel weerbaarder tegen 

schimmels. 

Ook heeft lavameel een uitdrogend en schurend effect op insecten die zich aan je 

planten willen voeden. Dat vinden de beestjes niet fijn en zoeken dan andere oorden 

op. 

Tonkinstokken, lengte van 2,70 m. € 1,10 per stuk. 
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Bent u of kent u de eigenaar van deze bank?  
Deze bank is bij de kantine neergezet zonder dat wij weten wat de intentie 
daarvan is. Het is niet de bedoeling om ongevraagd spullen die je niet meer 
gebruikt bij de kantine of elders op het complex neer te zetten. Als je iets kwijt wilt, 
of er een ander blij mee wilt maken dien je dat zelf af te voeren óf er een nieuwe 
eigenaar voor te zoeken. Tot die tijd blijven de spullen op de eigen tuin staan. 
 
Het bestuur wil niet ongevraagd “de eigenaar” worden van spullen die elders 
overbodig zijn. En wil ook niet zorgen voor de afvoer daarvan, wat dan uit de 
verenigingskas betaald moet worden. 
 
We willen graag weten van wie deze bank is. Dus bent u óf kent de eigenaar,  
meld dat dan even bij een van de bestuursleden of mail naar 
secretaris@oudebogten.nl. In overleg met de eigenaar kunnen we eventueel een 
oproep in de volgende nieuwsbrief plaatsen als deze bank naar een nieuwe 
eigenaar mag. 
 
Heb je een paar plantjes of oogst over uit eigen tuin? Die mag je wel bij de 
kantine neerzetten. 
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3e tuininspectie van het jaar 

13 juni is de 3e tuininspectieronde geweest. Hieronder een aantal aandachtspunten 
van de bouw- en tuininspectiecommissie:  
 
Ongewenst kruid 
Het is volop zomer en naast een flinke 
groei van allerlei gewassen die we zelf 
graag zien groeien, groeit er ook 
spontaan allerlei ongewenst kruid. En dat 
laatste groeit vaak veel harder. De 
meeste tuinders doen dan ook verwoede 
pogingen om dat ongewenste kruid onder 
controle te houden. Een enkeling heeft 
de strijd opgegeven, zo lijkt. 
 

Dat is niet fijn voor de buren! Het zaad 
van dit ongewenste kruid verspreidt zich 
razendsnel. Dus aan allen de oproep: blijf 
het ongewenste kruid de baas! 
 

Dat geldt zeker ook voor de buitenkant 
van uw tuin. 
Haal ook daar het ongewenste kruid weg.  
Gebruik hiervoor geen 
verdelgingsmiddelen!! 
 

  

 
Water  
In deze droge periode wil iedereen zijn/haar tuin sproeien. Het is niet toegestaan 
kranen aan te zetten en vervolgens zelf weer naar huis te gaan. Een slang kan kapot 
gaan, waardoor het water over het pad stroomt. Blijf op de tuin aanwezig als u 
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! 
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Speelgoed 
Bij de kantine ligt wat speelgoed voor 
de kinderen, waaronder een aantal 
fietsjes en stepjes. We vinden ze vaak 
her en der verspreid terug. Ouders, let 
er svp op dat ze na gebruik netjes bij 
elkaar langs het hek worden 
teruggezet. Wel zo netjes toch? Ook 
de tuinders die er met hun auto willen 
keren zullen dit waarderen. 
  

  
  

Langere tijd afwezig? 
Er kunnen altijd situaties zijn dat je een langere periode niet kunt tuinieren. Bv. door 
vakantie, ziekte, of een blessure.  Meld dit dan bij het secretariaat via 
secretaris@oudebogten.nl 
 
Zomervakantie  
De vakantie staat weer voor de deur, voor velen een periode om naar uit te kijken, 
zeker dit jaar! Regelmatig hebben we gemerkt dat vakantiegangers bij terugkomst 
hun tuin niet meer herkenden. Het leek wel een tropisch oerwoud geworden.  
 
Om dat dit jaar te voorkomen is het verstandig nog even de juiste maatregelen te 
nemen voordat je op vakantie gaat: 
*Zorg dat je tuin voordat je vertrekt goed is bijgehouden, ook aan de buitenzijde. 
*Ongebruikte gedeelten kun je beter afdekken. 
*Zorg voor iemand die gedurende je afwezigheid voor de tuin zorgt.  
*Geef deze persoon een sleutel en vraag de poort te sluiten na binnenkomst en   
vertrek. 

Iedereen alvast een hele fijne zorgeloze vakantie gewenst! 
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