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NIEUWSFLITS                    
DE OUDE BOGTEN NOV. 2020 

Beste leden, 

 

Tuin klaar voor de winter? 
De warmterecords vliegen ons in november weer om de oren. Maar het tuinseizoen 
loopt voor de meesten van ons toch echt op z’n eind. Het is goed om te zien dat in 
steeds meer tuinen een laag van organisch materiaal wordt aangebracht als 
mulchlaag. En dat heeft zo zijn voordelen: het verbetert het bodemleven, geeft 
onkruid minder kans, gaat verdichting van de grond tegen en het beschermt tegen 
uitdrogen. 

We krijgen vast ook weer te maken met enkele stevige stormen.   
Goed om even een kleine inspectieronde te doen in je tuin of alles voldoende vast zit 
en opgeborgen is. Het zou jammer zijn als je hierdoor schade krijgt óf dat er schade 
ontstaat bij je buren. Het bestuur stelt zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor 
schade toegebracht aan goederen, percelen, gewassen of opstallen van de leden. 
Ook voor schade die voortkomt uit nalatig handelen van een lid is het bestuur niet 
aansprakelijk. De kosten die het bestuur door nalatigheid van de leden is gedwongen 
te maken, zullen aan de betreffende leden worden doorberekend. 

Tot slot: Zorg dat de paden grenzend aan je tuin vlak liggen, schoon en onkruidvrij 
zijn. Ook dat hoort bij het onderhoud van je tuin. 

 
  
Afgedankte materialen en spullen bij de kantine 
Regelmatig worden er -met name bij de kantine- allerlei afgedankte materialen 
neergezet. Dit is niet toegestaan!  De vereniging moet dan extra kosten maken om 
deze spullen op te ruimen en alsnog af te voeren. Het is ieders eigen 
verantwoordelijkheid om deze naar de milieustraat te brengen of mee naar huis te 
nemen. In voorkomende gevallen zullen we deze kosten verhalen op de betreffende 
tuinder. 
 
Heb je nog bruikbare spullen waar je een andere tuinder een plezier mee wilt doen? 
Laat het op je eigen tuin liggen en geef het via een mail door aan het bestuur. 
(secretaris@oudebogten.nl) 
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Zaadgidsen 

De zaadgidsen zijn weer binnen! 

Vanaf vandaag zijn de zaadgidsen af te halen bij de kantine. In verband met Corona 
hebben we de gidsen vóór de kantine staan in een doos  waar je er een uit kunt 
pakken. In de zaadgidsen zit een  bestellijst voor zaden en een bestellijst voor 
aardappels.  De bestellijsten kunt u inleveren tot 27 december in de brievenbus bij de 
kantine. 

Als je op deze manier je zaden en aardappels bestelt dan steun je daar ook onze 
vereniging mee want een percentage van de verkoop komt ten goede aan de 
vereniging.  

Wij wensen je veel plezier met het plannen van je tuin voor volgend jaar en het 
uitzoeken van de zaden en aardappels en zien graag de bestellijsten tegemoet. 

Bedankt anonieme helper!  
Wat ziet het materiaalhok er weer netjes en opgeruimd uit! Een enorme verrassing 
en dat dankzij de anonieme hulp van een of meerdere van onze tuinders. Die willen 
we daar heel graag hartelijk voor bedanken. We horen graag wie deze klus geklaard 
heeft.  

 
Rabo ClubSupport  
In de vorige nieuwsbrief heb je kunnen lezen over dit initiatief van Rabobank en hoe 
je daarvoor kon stemmen. Het heeft voor onze vereniging het mooie bedrag van 
€299,97 opgeleverd. Dit zal worden besteed aan tuingereedschap. Dank aan 
eenieder die op onze vereniging heeft gestemd! 
 
 
Tips bij het sluiten van de grote poorten 
Ook de grote poorten dienen altijd afgesloten te worden. Hier een paar tips:  

 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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Afsluiten drinkwater 
Op dit moment is er nog drinkwater in het toilet. Wij houden de weersvoorspellingen 
goed in de gaten, want bij kans op vorst wordt het water in het toilet afgesloten! 
Natuurlijk zorgen we voor een ton water, zodat je nog wel van het toilet gebruik kunt 
blijven maken. 

 

Beschikbaarheid mest 
Naar alle waarschijnlijkheid wordt er eind week 48 weer mest geleverd. 

 

 


