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DE OUDE BOGTEN 

 

Beste leden, 
Afgelopen zaterdag 25 september was het dan zover……KLUSdag! We zijn de dag 
om 9.00 uur gestart met koffie. Zo’n 24 leden waren aanwezig en hebben allerlei 
klussen opgepakt. 

 

Petra, Frans en Paul hebben nieuwe nummerbordjes op de tuinen bevestigd. Nog 
niet alle tuinen zijn voorzien van een nieuw bordje, maar dat wordt zo spoedig 
mogelijk afgemaakt……. Deze drie hebben samen veel plezier gehad! 

 

De container is beschilderd naar een 
ontwerp van Mabel. De kunstenaars zijn 
tot 19.00 uur doorgegaan, maar het resultaat is dan ook verbluffend mooi!! Dank 
jullie wel Mabel, Martha en vrienden, Leo en Samad! 
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Ben en Jeroen hebben de tuin voor de kantine 
onder handen genomen en tegels gelegd. Het ligt 
er weer strak bij!  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De technische commissie heeft zich 
met hulp van diverse mensen gestort 
op het opruimen van de zolder en de 
container. 
De milieu straat is regelmatig bezocht. 
Dank jullie wel Hein, Hanneke, Tim, 
Joop, William, Piet, Mustafa, Rashid! 

 
 
.  
 
Verder is er gepoetst door Pauline, is er onkruid verwijderd 
tussen tegels voor en opzij van de kantine door Hanneke, 
Pauline, Ingrid en José 
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Jago en Louis hebben de afrastering van het complex gecontroleerd en daar waar 
nodig gerepareerd. John en zijn zoon hebben een groot deel van de buitenkant van 
het hek ontdaan van struiken en brandnetels. 
 
 
Tussendoor hebben we natuurlijk ook bijgepraat, koffie gedronken en werd de lunch 
verzorgd door José en Ingrid. Rond half vier hebben we de dag afgesloten met een 
welverdiend drankje!  

Alle vrijwilligers nogmaals  
  

 
Helaas ook een kritische noot…. 
We hebben geconstateerd dat de tuinen welke aan de buitenkant grenzen 
(Wensheuvel en kanaalzijde) veel onkruid in het hekwerk hebben zitten dat het 
maaien bemoeilijkt; de vereniging heeft zorgplicht nl maaien, aan de buitenzijde.  
De tuinders aan de buitenzijde hebben ook de zorgplicht voor dat hekwerk, hier 
graag aandacht voor.  
Verder hebben we gezien dat ook in de aangrenzende sloten van de Wensheuvel en 
kanaalzijde, snoeiafval wordt gedumpt (duidelijk afkomstig van moestuinen). Dat is 
niet de bedoeling! Zelf composteren of afvoeren.  
Als bestuur vinden we het vervelend dat we maatregelen moeten treffen, maar als 
het gezien wordt, betekent dit einde lidmaatschap.  
Gedraag u als een goed tuinder en zorg dat het niet zover komt. 
 

 
Weer een melding van diefstal 
Bij een van onze tuinders is voor de tweede keer in korte tijd een pompoen gestolen. 
Heel irritant! Door iemand van buitenaf of door een andere tuinder? Dat is de vraag. 
Als we een van onze leden betrappen op diefstal, is dat meteen einde lidmaatschap. 
Je wilt toch zelf ook niet dat ze je met zorg en liefde gekweekte groenten weghalen? 
 

 
Werkhok  
Misschien hebben jullie het al gemerkt: het werkhok achter de kantine is nu 
afgesloten. Met de sleutel van de centrale poort is het werkhok toegankelijk voor de 
leden. Graag ook gebruikte materialen weer terugplaatsen en de deur afsluiten! 
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