Nieuwsbrief juni 2022
Beste tuinders,

We hebben weer een en ander te melden.

Renovatie clubhuis
De ruimte achter het clubhuis, oftewel het ‘materiaalhok’ is deels gesloopt en wordt
weer opnieuw opgebouwd. Er wordt isolatie aangebracht, een nieuwe betonvloer
gestort en er komt een roldeur in. We kunnen niet voorkomen dat er enige overlast
ontstaat rond het clubhuis. Momenteel staat er een container voor het puin. We
zeggen het nog een keer: het is verboden om eigen afval waar dan ook op of rond het
complex te storten, ook niet in de container.

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 of timmeren? En vindt 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 kunnen
wel wat extra hulp gebruiken.

Eerstvolgende tuininspectie
Eind juni maakt de bouw- en tuininspectiecommissie weer een ronde over ons
complex. Er wordt gecontroleerd op achterstallig onderhoud. Een aantal tuinders zijn
al eerder dit jaar gewezen op achterstallig onderhoud. Met hen zijn afspraken gemaakt
om dit aan te pakken.
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Een paar aandachtspunten:
• Ongewenst kruid
Het is volop zomerweer 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. En sommigen
hebben de strijd opgegeven, zo lijkt.
Dat is niet fijn voor jezelf maar ook niet
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!!
•

Overhangende takken
Kijk eens met een kritische blik naar je eigen tuin. Zijn er overhangende
takken? Haal die weg zodat anderen er geen last van hebben. Of overleg met
je buurman of -vrouw om dit samen aan te pakken.
Dit is ook van belang voor het grasmaaien. Sommige paden zijn vrij smal en
overhangende takken zitten dan al snel in de weg.

Zomervakantie
De vakantie staat weer voor de deur, voor velen een periode om naar uit te kijken! Als
je na een paar weken vakantie terugkomt herken je je tuin vaak niet meer terug. Het
lijkt soms wel een tropisch oerwoud! Daarom een aantal tips om dit te voorkomen.
•
•

Zorg dat je tuin is bijgehouden, ook de buitenzijde.
Dek ongebruikte delen af, dat scheelt een boel ongewenste groei.
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•

•

Vraag iemand om voor je tuin te zorgen gedurende je afwezigheid. Geef deze
persoon de sleutel en vertel hem of haar om de poort te sluiten bij binnenkomst
en vertrek. Geef door wie je tuin gaat bijhouden, zodat we weten wie we op je
tuin kunnen verwachten. Dat kan via secretaris@oudebogten.nl of een van de
bestuursleden.
Vier weken of langer met vakantie? Meld dat ook via
secretaris@oudebogten.nl

We wensen iedereen alvast een

Water
Nog even de regels over het besproeien van je tuin:
•
•

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 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!

Best Voedsel
Het is misschien al opgevallen: in de kantine zijn stellingkasten met kisten geplaatst
voor Best Voedsel. Zoals eerder gemeld gaat Best Voedsel gebruik maken van ons
clubhuis voor de distributie van hun voedselpakketten. Op dit moment is Best Voedsel
nog druk bezig om afspraken te maken met leveranciers en de website te vullen. De
verwachting is dat er vanaf september daadwerkelijk gestart kan worden.
Heb je interesse? Kijk dan eens op de internetpagina https://bestduurzaam.nl/eten
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