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DE OUDE BOGTEN JANUARI 2021 

 

Beste leden, 
 
 
2020 ligt inmiddels alweer achter ons. Een jaar waarin Corona ons in de greep hield. 
En ook nu bij de start van 2021 is dat nog volop aan de hand. Wel is een belangrijke 
mijlpaal gezet door de start van het vaccinatieproces. Er gloort een beetje licht aan 
het einde van deze lange tunnel. Maar we zullen nog een tijdje moeten doorbijten 
met z’n allen. We zitten volop in de winterseizoen en het is vaak grijs en somber. 
Maar…als het winter is, is de lente niet ver weg. Laten we hopen op een vroege 
lente. Een ding is zeker: In de lente begint alles weer gewoon te groeien en bloeien. 
Er ontstaat nieuw leven, nieuwe energie. Hopelijk kunnen we daar als samenleving 
op meeliften. Lente is de manier waarop de natuur zegt “laten we feest vieren”. Een 
mooie metafoor. 

We wensen je  een opbloeiend en opbeurend 2021! 
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Drinkwater afgesloten 

 

Het drinkwater is afgesloten, dus ook in 
het toilet. Er staat een ton met water 
zodat je toch gebruik kunt maken van 
het toilet. 

 
 

 

 

Kranen Waterleiding 

 
Om vorstschade te voorkomen 
staan alle kranen half open. Zo 
moeten ze de hele winter blijven 
staan. Niet aankomen dus; we 
rekenen op ieders 
medewerking. 
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Afsluiten poorten 

We vragen opnieuw ieders aandacht voor het afsluiten van de poorten. Alleen leden 

van de vereniging hebben officieel toegang tot het complex. Helaas worden de 

poorten nog vaak niet, of niet goed afgesloten. Dit ondanks de geplaatste bordjes als 

geheugensteuntje. Ieder lid heeft hiervoor een sleutel ter beschikking en dient deze 

ook te gebruiken. 

Op de foto’s enkele voorbeelden hoe het niet moet 

  
 

Tips bij het sluiten van de grote poorten 

 Doe de pinnen waarmee de poort vergrendeld wordt omhoog bij het openen 

en sluiten.  

 Laat ze niet door het zand slepen want daardoor komt er zand in het betonnen 

‘putje’. Hierdoor gaat de vergrendeling niet meer naar beneden en kan de 

poort niet meer goed gesloten worden.  

Een defect geconstateerd? Meld het bij het bestuur om schade te voorkomen. Dat 

kan via bestuur@oudebogten.nl 
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