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NIEUWSBRIEF MEI (2) 2022 

DE OUDE BOGTEN 

 

Beste tuinders, 

Er is mooi en minder mooi nieuws te melden. We beginnen met het mooie nieuws. 
 

 
We hebben een nieuwe website! 
Onze website was aan vernieuwing toe en met trots kunnen we nu onze nieuwe 
website presenteren. Een modern uiterlijk, ook goed leesbaar op tablet en telefoon, en 
veel extra informatie over allerlei aspecten die met (moes)tuinieren te maken hebben. 
Neem snel een kijkje op www.oudebogten.nl ! 
 

 
En… we hebben een nieuw logo! 
 

 
Het logo is een modernere weergave van het oude logo in een frisgroene kleur. 
Afhankelijk van waar en hoe we het gebruiken kun je het in een aantal varianten 
tegenkomen. 

 
 
Nieuwsbrieven voortaan direct op website 
Dit is de laatste nieuwsbrief die we op deze manier aan je sturen. Voortaan mailen we 
een link zodra er een nieuwe nieuwsbrief/nieuwsflits op de website is gepubliceerd.  
 

 
Wat een puinhoop! 
In de vorige nieuwsbrief hebben we gemeld dat we ter voorbereiding op de renovatie 
de twee tuinen aan het hoofdpad naast de kantine hebben leeggehaald. Daar kwam 
een heleboel aan oud materiaal uit wat afgevoerd moest worden. We hebben 
aangegeven dat als er iets bruikbaars bij zat, dat meegenomen mocht worden. Maar 
er nog meer afval bij gooien mocht niet! 
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Helaas zijn er een aantal tuinders die zich daar niets van hebben aangetrokken en hun 

oude troep er schaamteloos bij hebben gegooid. En denken: “als een ander dat doet 

mag ik dat ook”… of:  “het wordt toch wel opgeruimd”… of: “hadden ze het maar 

eerder op moeten ruimen”… 

 

Met als gevolg dat het hele kleine clubje vrijwilligers (bestuur en technische 

commissie) ook dat allemaal moest afvoeren naar de milieustraat. En wie betaalt dat 

dan? Juist, de vereniging. 

Nogmaals willen we benadrukken:  Afval of overbodige spullen mogen nooit 

worden gedumpt elders op het complex of rondom ons complex. Dat staat ook 

gewoon in ons huishoudelijk reglement. Laten we er samen voor zorgen dat het netjes 

blijft op ons complex. En laten we mekaar daar ook aan herinneren en op aanspreken. 

Heb je iets over waar een ander nog iets aan heeft? Bewaar het op je eigen tuin, aan 

de binnenkant van het hek. En zet er een bordje bij. 
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