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NIEUWSBRIEF MAART 2022 

DE OUDE BOGTEN 

  

Beste tuinders, 
De meteorologische lente is begonnen. En wat zijn we al getrakteerd op mooie 
dagen… Ze staan echter in schril contrast met de afschuwelijke oorlog in Oekraïne 
waar de meest verschrikkelijke dingen gebeuren, in de eerste plaats op humanitair 
gebied. We kunnen alleen maar hopen op een snel einde van deze oorlog. 
 

ALV 
Op 2 april aanstaande staat de algemene ledenvergadering gepland. Deze ALV zal 
voor zover we nu kunnen voorzien fysiek gehouden worden in ons clubhuis. 
De uitnodigingen zijn inmiddels verstuurd. 
 

Vacature kantinebeheerder 
In verband met het vertrek van Leo van Vlerken zijn wij dringend op zoek naar een 
vrijwilliger in de rol van kantine beheerder. 
De taken van de kantinebeheerder zijn o.a: 

 Rooster kantinediensten maken en contact houden met de vrijwilligers; 

 Voorraadbeheer keuken en inkoop, zoals  kofiie, thee, frisdrank, toiletpapier 
en dergelijke; 

 Voorraadbeheer en inkoop tuinbenodigdheden, zoals potgrond, zaai- en 
stekgrond, tonkinstokken en dergelijke; 

 Prijslijsten actueel houden; 

 Lichte opruim- en schoonmaakwerkzaamheden; 

 Coördinatie bestellingen Garantzaden en pootgoed. 

 
Wil je wat meer weten over deze functie dan kan Leo je daar meer over vertellen. 
Aanmelden als vrijwilliger voor deze functie kan via secretaris@oudebogten.nl. 
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Vrijwilligers gezocht 
Onze vereniging draait op vrijwilligers. Vele handen maken licht werk. Wil je een 
bijdrage leveren meld je dan aan via secretaris@oudebogten.nl. We zoeken in ieder 
geval vrijwilligers voor de koffiedienst (dagelijks  van 10-11 uur) voor 1 dag in de 
week of als oproepkracht. Ook kan de activiteiten commissie uitbreiding gebruiken. 

 
Best Voedsel 
Het bestuur is in gesprek met Best Voedsel om te kijken of we kunnen samenwerken 
in de distributie van voedselpakketten die leden van Best Voedsel kunnen bestellen. 
In het artikel hieronder vindt je o.a. informatie over een introductiebijeenkomst van 
Best Voedsel.  Het artikel is geschreven door Jan Willem Slijper, voorzitter van Best 
Duurzaam én Best Voedsel.  
 
Misschien ook iets voor jou, zo’n voedselpakket met lokaal geproduceerde 
producten? Meld je dan aan voor de introductie bijeenkomst op 15 maart of kijk 
op www.bestduurzaam.nl/eten 
 

 

 

Introductie bijeenkomst Best Voedsel 

dinsdag15 maart  

Distributiepunt Lokaal Duurzaam Voedsel bij de 

Oude Bogten. 

Eind 2021 is Best Voedsel opgericht, een vereniging die 

voortkomt uit Best Duurzaam. Best Voedsel maakt het 

makkelijk om lokaal geproduceerde producten wekelijks 

te bestellen bij boeren en tuinders uit de buurt. Dat 

gaan ze doen door een lokaal distributiepunt op te 

zetten.  

Het bestuur van de Oude Bogten heeft samen met Best 

Voedsel gekeken of dit in de ruimte bij de Oude Bogten  
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kan. We zagen beide daar mogelijkheden en gaan 

samen onderzoeken hoe we dit verder kunnen invullen.  

Op dinsdag 15 maart om 19.30 in Cultuurspoor licht 

Best Voedsel zijn plannen verder toe. Wil je daarbij 

zijn? Aanmelden kan via 

www.bestduurzaam.nl/activiteiten 

Meer weten over Best Voedsel? Kijk alvast op de 

website van Best Duurzaam:  

www.bestduurzaam.nl/eten 

Kun je op 15 maart niet, maar wil je wel geïnformeerd 

worden, mail naar bestuur@bestduurzaam.nl  dan 

nemen we contact op. 

Het overleg op 15 maart is ook de eerste algemene 

ledenvergadering van de onlangs opgerichte vereniging 

Best Voedsel. Ook daar zullen we het één en ander 

over vertellen. Als je komt hoef je natuurlijk nog geen lid 

te zijn van Best Voedsel. 

Oproep: wil jij meewerken aan een krantenartikel? 
We zijn benaderd door de uitgever van 17 weekbladen in de regio, zoals Groeiend 
Best, Oirschots Weekjournaal, Goirles Belang etc.  Er komt een special over 
landbouw. Ze zoeken mensen met een volkstuin die iets willen vertellen over een 
speciaal gewas wat ze verbouwen, kennis die ze daarover delen met medetuinders, 
of waarom ze kiezen voor biologische teelt etc. Wil je hier aan meewerken? Stuur 
dan een mail naar secretaris@oudebogten.nl. Dan zorgen wij dat er contact met je 
wordt opgenomen.  
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Lavameel 
Leo van Vlerken is fan van lavameel. In onderstaand artikel lees je waarom. 
 
Lavameel is de beste grondverbeteraar.             

Al tientallen jaren is bekend dat onze gronden verschraald zijn 
en een gebrek tonen aan mineralen en vitaminen. Als het niet in 
de grond aanwezig is, kan het niet door de planten worden 
opgenomen en worden opgeslagen. 

Het gevolg is dat groenten en fruit veel minder mineralen en 
vitaminen bevatten dan 50 jaar geleden en dat wij dus – ook al 
eten we verse groenten en fruit – veel minder vitaminen en                                  
mineralen binnen krijgen.  

. 

Wat is lavameel?Lavameel is het fijn gemalen poeder van lavagesteente, afkomstig 
uit het Eiffelgebied. Dit gesteentemeel bevat een hoge concentratie aan silicium of 
kiezelzuur maar daarnaast ook calcium, fosfor, magnesium en kleimineralen; 

 Een andere zeer belangrijke factor is het hoge gehalte aan vele 
sporenelementen; 

 Lavameel zorgt als voedingsstofbinder en ionenwisselaar dat de plant de 
nodige voedingsstoffen kan opnemen uit de bodem; 

 Lavameel is het fijnst gemalen poeder van vulkanische gesteentemeel. Korrels 
vanaf 0.022 mm tot maximum 0.1 mm. 

Waarom is lavameel een must voor de bodem? 
Lavameel is een zacht gesteentemeel waardoor de voedingsstoffen beter oplosbaar 
zijn dan bij andere gesteente-melen. Hoe fijner het meel is, hoe sneller de 
voedingsstoffen ter beschikking komen voor de planten.  

Waarom kiezen voor lavameel? 

 Lavameel vervangt kalk om de zuurtegraad van de bodem op peil te houden; 

 Lava is ook een meststof; 

 Lavameel stimuleert de bodembiologie; 

 Lava verbetert de structuur van de bodem; 

 Lavameel bevat essentiële sporen-elementen; 
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 Weerbaardere planten; 

 Lavameel verstuiven tegen insecten; 

 Lavameel zorgt dat co2 in de bodem blijft; 

 Goede samenwerking met mycorrhizaschimmels; 

 Lavameel is ideaal in de composthoop. 

Zodra de kantine weer open gaat is lavameel te koop voor € 20,00 per zak van 

20 kg. 

 

Bomen en struiken 
Afgelopen jaar hebben we geconstateerd dat de regels voor bomen en struiken niet 
altijd worden nageleefd. Artikel 16 en 18 van ons huishoudelijk reglement gaan hier 
over. Zie website www.oudebogten.nl 
 
Aan eenieder het verzoek bomen te snoeien waar nodig en bomen en struiken op de 
juiste afstand te plaatsen. Doe het nu, voordat de groei echt begint.  2e helft april 
volgt weer een tuininspectie ronde.  
 
 

Wie wil deze kist?  
Op het terrein voor de kantine staat een kist voor bv. tuingereedschap (zie foto). 
Interesse? Wie het eerst komt mag ‘m meenemen. 
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