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NIEUWSFLITS MAART (2) 2022 

DE OUDE BOGTEN 

  

Beste tuinders, 
 

 
  

ALV op zaterdag 2 april  
We willen jullie nog even herinneren aan onze jaarlijkse Algemene ledenvergadering. 
Deze vindt plaats op zaterdag 2 april van 15:00 tot 16:30 uur in de kantine op ons 
volkstuinencomplex. De agenda hebben we jullie op 4 maart al toegestuurd. 
 
Er heeft zich nog niemand gemeld voor de vacante bestuursfunctie maar het is nog 

niet te laat! Eventuele kandidaten kunnen zich nog tot uiterlijk 31 maart 2022 

schriftelijk aanmelden. Deze kandidaatstelling dient door minimaal 5 leden te worden 

ondersteund. Dit door vermelding van naam en handtekening op het 

aanmeldingsformulier van de betreffende kandidaat. Het aanmeldingsformulier kan 

gemaild worden naar secretaris@oudebogten.nl.  

 

 Boeken verkoop Hans van Eekelen 
Een half uur voorafgaand aan de jaarvergadering van 2 april a.s. en een half uur na 
afloop ervan kun je als volkstuinier van De Oude Bogten profiteren van een eenmalig 
aanbod op de moestuinboeken van Hans van Eekelen.  Hij heeft een (beperkt) aantal 
boeken ter beschikking die je een korting opleveren van 40% op de normale 
boekprijs. 
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aantal 
boeken 

titel consumentenprijs prijs De Oude 
Bogten 

    

5 Zaaiagenda 25,00 15,00 

19 Van zaaien tot oogsten 15,00 9,00 

2 Het Nieuwe Moestuinieren 35,00 21,00 

4 Over moestuinieren en voedsel 25,00 15,00 

 
NB: “Over moestuinieren en voedsel” is nieuw en is in maart 2022 verschenen. 
 
Zijn onderstaande boek over te bezoeken locaties op (moes)tuingebied is uitverkocht 
en wordt niet meer herdrukt. Wat nog in zijn bezit is biedt hij je aan voor een 
symbolisch bedrag. 
 

20 Groen en Smakelijk  
(Zuid-Nederland en Vlaanderen) 

25,00 2,00 

 
PS. Wil je je vooraf informeren over de inhoud van genoemde boeken? Raadpleeg 
dan de website www.knnvuitgeverij.nl of google op de naam Hans van Eekelen. 
 
Wil je in het bezit komen van een van bovengenoemde boeken? Kom dan op 
zaterdag 2 april a.s. vanaf 14.30 uur naar de kantine.  

Let op: Betalen kan alleen contant !!! 
 

Vacature kantinebeheerder 
In de vorige nieuwsbrief hebben we gemeld dat we met spoed op zoek zijn naar een 
vrijwilliger in de rol van kantinebeheerder. Hier hebben we helaas nog geen reacties 
op gehad. Daarom nogmaals de oproep. 
De taken van de kantinebeheerder zijn o.a: 

 Rooster kantinediensten maken en contact houden met de vrijwilligers; 

 Voorraadbeheer keuken en inkoop, zoals  kofiie, thee, frisdrank, toiletpapier; 

 Voorraadbeheer en inkoop tuinbenodigdheden, zoals potgrond, zaai- en 
stekgrond, tonkinstokken; 

 Prijslijsten actueel houden; 

 Lichte opruim- en schoonmaakwerkzaamheden; 

 Coördinatie bestellingen Garantzaden en pootgoed. 
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Wil je wat meer weten over deze functie dan kan Leo van Vlerken je daar alles over 
vertellen. Aanmelden als vrijwilliger voor deze functie kan via 
secretaris@oudebogten.nl 
 
We zijn ook nog steeds op zoek naar leden die op een vaste dag kantinedienst 
willen draaien. Is een vaste dag wat veel?  Dan kun je je ook aanmelden als 
oproepkracht,  via Leo of secretaris@oudebogten.nl. 
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