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NIEUWSBRIEF MEI 2022 

DE OUDE BOGTEN 

 

Beste tuinders, 

 
Het is volop lente en het zonnetje laat zich flink zien. De regen daarentegen is ver te 
zoeken, dus we hebben al weer veel plezier van onze watervoorziening. We hebben 
weer een aantal zaken die we met jullie willen delen. 

 

 
 
 

Voorbereidingen renovatie Clubgebouw 
Op zondag 1 mei zijn een aantal leden van de technische commissie, bestuursleden 

en tuinders bezig geweest met het leeghalen van twee tuinen aan het hoofdpad naast 

de kantine. Deze ruimte hebben we tijdens de renovatie van het clubgebouw nodig. Er 

ligt nu een flinke hoeveelheid oude materialen die nog afgevoerd moeten worden. Ligt 

er nog iets bruikbaars voor je bij? Neem het gerust mee. 

Let op: Er mag absoluut geen afval worden bijgegooid! 

We vragen ouders nadrukkelijk om kinderen daar niet te laten spelen. Het 

bestuur is niet aansprakelijk voor eventuele verwondingen, schade en 

dergelijke. 

Hulp gevraagd 

Op vrijdag 13 mei vanaf 13:00 gaan we alles afvoeren. Daar kunnen we wel wat hulp  

bij gebruiken. Wil je ons helpen meldt je dan aan bij een van de bestuursleden. Of 

stuur een mail naar secretaris@oudebogten.nl  
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NIEUWSBRIEF MEI 2022 

DE OUDE BOGTEN 

 
 
We hebben een nieuwe kantinebeheerder! 
En dat is goed nieuws! Na het vertrek van Leo van Vlerken heeft Marta Mielnikiewicz 
aangeboden om deze rol te vervullen. Marta draait al langer mee in de 
kantinediensten en is voor de trouwe koffiedrinkers dus een bekend gezicht. 
We wensen Marta veel succes en vooral ook veel plezier als kantinebeheerder. 
 
De kantine is voorlopig elke dag -behalve maandag- open voor koffie tussen 10 en 11 
uur. Hieronder het schema met de vrijwilligers die de koffiedienst verzorgen. 
We zoeken dus nog een vrijwilliger die op maandagen de koffiedienst wil verzorgen. 
Interesse? Stuur dan een mail naar secretaris@oudebogten.nl. 
 
Maandag alleen geopend indien er een vrijwilliger beschikbaar is 
Dinsdag  Trees Tiel 
Woensdag  Kaatje Samoy 
Donderdag  Peter Franse 
Vrijdag   Marta Mielnikiewicz 
Zaterdag  Frans Bouwens 
Zondag  Joop Heijmans 
 
Maandag 9 mei is de kantine geopend en zal Ingrid Rommelse koffie zetten! 

 
 
Dit is niet de bedoeling 
Bij de ingang aan de Wensheuvelzijde stond deze vuilniszak (zie foto hieronder). Het 
moge duidelijk zijn dat dit niet de bedoeling is! Afval van je tuin neem je mee naar 
huis.  
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Waterballet op het Spinaziepad 
Onlangs kregen we een melding van een kraan aan het Spinaziepad die open stond. 

Met flinke wateroverlast tot gevolg. Wellicht het werk van spelende kinderen? Zie je 

een kraan open staan en is er niemand in de buurt dan graag de kraan dicht draaien! 

 

Speelgoed opruimen 
Bij de kantine liggen fietsjes, stepjes en ander speelgoed voor de kinderen. 

Regelmatig vinden we na gebruik spullen op tuinpaden terug. Niet netjes, soms ook 

gevaarlijk. Ouders, zorg dat de spullen na gebruik weer bij de kantine worden 

teruggezet! 

 

Gevonden  
Dit tasje is gevonden. Het hing aan een fietsje van de vereniging dat op het hoofdpad 

van ons complex was achtergebleven. Is dit van jouw kind? Mail dan naar 

secretaris@oudebogten.nl   
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Parkeerverbod op ons complex. 
Met de auto het complex oprijden mag maar uitsluitend om te laden en te lossen. 

Daarna moet de auto buiten ons complex worden geparkeerd.  
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