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NIEUWSFLITS SEPTEMBER 2021                                            

DE OUDE BOGTEN 

Beste leden, 
Een korte nieuwsflits deze keer.  

 

 

KLUSDAG op 25 september  
In de nieuwsbrief van augustus hebben we jullie geïnformeerd over de aanstaande 
klusdag van 25 september. Op moment van schrijven van deze nieuwsflits zijn er 
slechts 2 aanmeldingen. We hebben een flinke klussenlijst dus echt alle hulp is 
nodig. Aanmelden kan tot en met 21 september via secretaris@oudebogten.nl 

 
Hier nogmaals de informatie over de klusdag 
Het bestuur roept iedereen om zich aan te melden voor de klusdag op zaterdag 25 

september aanstaande op ons tuinencomplex.  Vorig jaar kon de klusdag door 

Corona niet doorgaan. Er zijn nu dus volop werkzaamheden te verdelen en alle hulp 

is dan ook nodig. Ook kinderen zijn welkom om een handje mee te helpen. Wie 

papier prikt of iets dergelijks krijgt sowieso een ijsje als tegenprestatie. 

Omdat het ook de bedoeling is er een leuke, gezellige dag van te maken, waar je 

elkaar ook wat beter leert kennen zijn er voldoende rustmomenten ingebouwd. 

We starten om 9.00 uur met een kopje koffie, om vervolgens taken te verdelen. Om 

11.00 uur hebben we een koffiepauze.  Rond 13.00 uur klinkt de zoemer om de 

lunchtijd aan te kondigen. Nee, je hoeft geen broodtrommeltje mee te nemen! Voor 

de lunch wordt gezorgd. Na de lunch kan er weer geklust worden, waarna we rond 

15.30 uur de dag afsluiten met een hapje en drankje voor de vrijwilligers die 

meegeholpen hebben. 

 
Blijf van andermans spullen af! 
We krijgen met enige regelmaat meldingen van tuinders die spullen missen.Of het nu 
gaat over oogst, ’n gieter, of een verbindingsstuk wat aan een tuinslang zit, blijf van 
andermans spullen af! Als je wordt betrapt heb je echt iets uit te leggen. 
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