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DE OUDE BOGTEN DEC. 2020 

 

 

Beste leden, 

 

Triest bericht 

Ons bereikte het bericht dat onze medetuinder Tiny Smits is overleden. Afgelopen 

zomer heeft hij zijn tuinen (132 en 133) door gezondheidsproblemen al over 

gedragen aan een nieuwe huurder. Tiny was bijna dagelijks op de tuin te vinden. Hij 

deelde zijn kennis graag met medetuinders en voorzag menigeen van een kopje 

koffie. Het afscheid heeft reeds plaatsgevonden.  We wensen zijn familie veel sterkte 

met het verlies. 

 

Onderhoud randen van het pad 

Het volgende verdient nog de aandacht: Zorg dat de randen van het pad (+ 30 cm) 

aan je tuin vlak liggen, schoon en onkruidvrij zijn. Ook dat hoort bij het onderhoud 

van je tuin. 

 
 

Afsluiten drinkwater 

Op dit moment is er nog drinkwater in het toilet. Binnenkort wordt het water in het 

toilet afgesloten! Natuurlijk zorgen we voor een ton met water, zodat je nog wel van 

het toilet gebruik kunt blijven maken. 

 

Beschikbaarheid mest 

Reguliere mestleveringen zijn er pas weer in het voorjaar. Wellicht dat er incidenteel 

nog wat paardenmest komt.  
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Beste tuinders, 

Een bijzonder jaar is bijna voorbij. Een jaar waarin het Coronavirus ons in de greep 

hield en nog steeds houdt. Hierdoor konden tal van activiteiten geen doorgang 

vinden, zo ook binnen onze vereniging. Gelukkig kon iedereen wel in zijn eigen tuin 

aan de slag en dat was toch fijn als zoveel níet kan. Samen koffie drinken kon helaas 

vaak niet.  Natuurlijk hopen we dat daar volgend jaar verandering in komt. Voor nu 

wenst het bestuur je toch fijne kerstdagen en een mooi uiteinde toe in kleine kring.  
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