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Beste tuinders, 
We beleven een zomer die z’n weerga niet kent. De zon schijnt bijna onophoudelijk en 
de regen laat ons in de steek. De bomen laten massaal blad vallen en er liggen meer 
eikels onder de bomen dan dat erin hangen. Het is zeer zorgelijk allemaal…  
Intussen loopt de zomervakantieperiode alweer ten einde; tijd voor een nieuwe 
nieuwsbrief.   

 
Renovatie clubhuis 
De werkzaamheden aan de ruimte achter het clubhuis, voorheen het ‘materiaalhok’,  
vorderen gestaag. Er is isolatie aangebracht, een nieuwe betonvloer gestort, er is 
gemetseld, puin afgevoerd en er zijn kozijnen gesteld.  Deze ruimte krijgt in de nieuwe 
opzet deels een andere bestemming. Het wordt een technische ruimte. Het is de 
bedoeling om dit jaar deze ruimte af te maken en het dak te vernieuwen.  
 
Maar… het is nu een klein clubje mensen dat alle werk verzet. Daarom herhalen we 
de oproep uit onze vorige nieuwsbrief:  

We zoeken metselaars, houtbewerkers, timmermannen- of vrouwen 
Ben jij een handige Harrie of een handige Harriët? Klus je graag en ben je goed in bv. 
metselen, houtbewerken, schilderen of timmeren? En vind je het leuk om nu en dan 
mee te helpen met de renovatie van ons clubhuis? Dan horen we dat heel graag. Je 
kunt je aanmelden door te mailen naar secretaris@oudebogten.nl of spreek een van 
de bestuursleden aan. Bestuur en technische commissie zijn je dankbaar want ze 
zitten dringend verlegen om wat extra hulp. 

 

 

Eerstvolgende tuininspectie  
Binnenkort is er weer een tuininspectie-ronde.  We zien dit jaar helaas behoorlijk wat 
tuinen in verwaarloosde staat. Dat baart ons zorgen. Een aantal tuinders is al eerder 
dit jaar gewezen op achterstallig onderhoud. Met hen zijn afspraken gemaakt om dit 
aan te pakken. Wordt hier geen gehoor aan gegeven volgt een laatste schriftelijke  
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waarschuwing. Bij blijvende nalatigheid zeggen we de tuin op. Eén misverstand willen 
we echter uit de weg ruimen: als je gaat stoppen met de tuin ben je nog steeds 
verplicht om de tuin in schone staat te brengen. Wat we daar onder verstaan staat in 
ons huishoudelijk reglement, dat te vinden is op onze website: www.oudebogten.nl  

 

Rabo Club Support actie  
Ook dit jaar doen we weer mee aan de Rabo Club Support actie. De Rabobank 
verdeelt ieder jaar een geldbedrag onder de deelnemende verenigingen en stichtingen 
met een maatschappelijk doel. Ons spaardoel – je raadt het al–  is het verduurzamen 
van ons clubhuis. De leden van de bank bepalen door te stemmen, welke 
verenigingen en stichtingen een financiële bijdrage krijgen en hoeveel. 
 
Alleen leden van de bank kunnen stemmen. Ben je klant van Rabobank, maar nog 
geen lid? Iedere klant vanaf 12 jaar kan gratis en vrijblijvend lid worden en mag hierna 
stemmen. Het lidmaatschap kan aangevraagd worden via de Rabobank app (‘Zelf 
regelen’ / ‘Lidmaatschap’) of via de Rabobank website.  

Ben je lid van de Rabobank? Dan krijg je automatisch bericht van je Rabobank. 
Stemmen kan van 5 tot en met 27 september via de RaboApp of Rabo 
Internetbankieren. Er wordt dus geen stemcode per mail of post verstuurd.  
Vraag ook je familie/kennissen dit te doen, want hoe meer stemmen des te groter het 
sponsorbedrag voor De Oude Bogten 
 

Stem je ook op De Oude Bogten? 

 
 

 

Iemand zijn sleutels kwijt? 
Enige tijd geleden is er een setje sleutels gevonden op ons complex. Misschien van 
jou? Mail naar secretaris@oudebogten.nl en beschrijf wat je kwijt bent. 
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(Bijna) dagelijks koffie uurtje 
In de ochtend tussen 10 en 11 uur kun je voor koffie en thee terecht in onze kantine. 
Dankzij onze vrijwilligers is de kantine hiervoor bijna dagelijks geopend. Er hangt een 
schema naast de deur wie er wanneer koffiedienst heeft. We hebben ook flesjes water 
en ijsjes. Dat gaat er met dit warme weer ook wel in natuurlijk. 
Er worden onderling veel tips uitgewisseld en de problemen in de wereld blijven ook 
niet onbesproken. Ook voor nieuwe leden is dit een mooie gelegenheid om mede 
tuiniers te leren kennen en van te leren. 
Vrijwilligers voor de kantinediensten zijn nog steeds van harte welkom! 

 

 

Geen afsluitende barbecue dit jaar 
In verband met de bouwwerkzaamheden rond het clubhuis is er dit jaar geen klusdag 
met afsluitende barbecue gepland. 
 

50 jarig bestaan van de Oude Bogten 
Het duurt nog even maar in 2025 bestaat onze vereniging 50 jaar. Dit jubileum willen 
we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. We willen hiervoor een 
jubileumcommissie in het leven roepen. Heb je leuke ideeën hoe we dat jubileum 
kunnen vieren en wil je graag meedenken en meewerken aan de uitvoering daarvan? 
Stuur dan een mail naar secretaris@oudebogten.nl  
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