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Beste tuinders, 
Dit is de 1e nieuwsbrief van het nog verse jaar 2023. Hopelijk heeft iedereen een 
mooie start gemaakt en worden er al volop plannen gemaakt voor het nieuwe 
tuinseizoen. We wensen iedereen een mooi, gezond en groeizaam jaar toe! 
 
 

Betaling huur 

De huur van de tuinen moet vóór 1 februari zijn voldaan. De leden die geen 
machtiging hebben ondertekend dienen de huur zelf te voldoen en ontvangen 
hiervoor binnenkort een rekening. Voor leden die een incassomachtiging hebben 
afgegeven wordt de huur eind januari afgeschreven. Wil je ervoor zorgen dat er 
voldoende geld op je rekening staat? 

De huur bedraagt € 50,- per tuin van 100m². Voor een beperkt aantal percelen geldt 
een ander bedrag. Dit hangt samen met de afwijkende grootte. 
 

Voor (nieuwe) leden die vorig jaar een (extra) tuin hebben gekregen én die daarvoor 
nog geen borg à € 75,- hebben betaald: deze wordt ook eind januari afgeschreven.  

 
Gezamenlijke inkoop biologisch gecertificeerde producten voor de 
moestuin. 
In onze vorige nieuwsbrief vroegen we jullie of er belangstelling is voor eventuele 
gezamenlijke inkoop van biologisch gecertificeerde producten voor de moestuin. 
Denk hierbij aan tuincompost, mestcompost en potgrond in zakken van 40 liter. We 
hebben hierop een aantal positieve re acties gehad. We gaan hier dan ook een 
vervolg aan geven.  

Het is nog niet te laat. Heb je onze oproep gemist en heb je hier belangstelling 
voor? Stuur dan uiterlijk 31 januari een mail naar secretaris@oudebogten.nl  
Het verplicht je uiteraard tot niets.  

In de loop van februari informeren we de leden die aangegeven hebben hier 
belangstelling voor te hebben, over de diverse producten, prijzen en het besteltraject. 
 

Mest 
Het is op dit moment voor ons helaas lastig om aan mest te komen. Onze 
leveranciers hebben nog nauwelijks stalmest. Dat heeft vooral te maken met het 
aanhoudende warme weer van de laatste tijd. We blijven zoeken naar 
mogelijkheden. 
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Er is onlangs mest gestort bij de kantine zonder medeweten van het 
bestuur. Misschien heeft iemand op eigen initiatief en met de beste bedoelingen 
mest laten leveren. En deze gemakshalve op ons terrein laten storten? Dat is ten 
strengste verboden. Weet je hier meer over? Neem dan contact op met een van de 
bestuursleden of mail naar secretaris@oudebogten.nl  

 

Bouwrijp maken voor woningbouw Seinheuvel  
Misschien heb je het al gezien, de voorbereidingen voor de woningbouw aan de 
Seinheuvel zijn gestart. Het terrein ligt -vanuit de ingang Wensheuvel gezien- tussen 
ons volkstuincomplex en het Wilhelminakanaal. Hier was voorheen een J.O.P oftewel 
een Jongeren Ontmoetings Plaats. 
De ondergrondse infrastructuur voor de bouw van de zes woningen is aangelegd. 
Achter in de hoek is een dijk aangelegd en een wadi gemaakt om het hemelwater op 
te vangen en zo terug te infiltreren in de bodem. Wanneer de bouw begint is ons niet 
bekend. 
 

Wonderlijke ontdekking 

Zondagochtend 15 januari stond er een hogedrukreiniger bij de ingang van ons 
complex aan de Wensheuvel binnen de poort. Daar kun je van alles bij bedenken: 

• Is iemand die vergeten mee te nemen?  

• Heeft iemand hem daar neergezet met de gedachte: misschien is iemand 
anders er nog blij mee?  

• Heeft iemand hem daar neergezet onder het motto: dat brengt de vereniging 
op haar kosten wel naar de milieustraat. 

• Heeft iemand van buiten onze vereniging deze hier neergezet als ‘grof vuil’? 
 

Weet je hier iets meer over? Dan horen we dat graag. Spreek een van de 
bestuursleden aan of mail naar secretaris@oudebogten.nl  

 

   
 

mailto:voorzitter@oudebogten.nl
http://www.oudebogten.nl/
mailto:secretaris@oudebogten.nl
mailto:penningmeester@oudebogten.nl
mailto:secretaris@oudebogten.nl
mailto:secretaris@oudebogten.nl

