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NIEUWSBRIEF 
 

Terugkijkend op het kalenderjaar 2017 kan ik niet anders dan constateren dat er enorm veel door 

vrijwilligers is geïnvesteerd in DOB. Dit heb ik niet eerder meegemaakt en ik loop toch al weer 15 jaar 

mee. De vereniging is een ‘echte’ vereniging geworden in de ware zin des woords. Dat betekent dat 

mensen zich wisten te verenigen, een binding met elkaar aangingen en voor elkaar klaar stonden als 

dat nodig was. Het was niet nodig dat het bestuur alle touwtjes in handen hield. Veel werd door 

leden zelf gedaan waarbij respect en waardering voor het werk van de activiteitencommissie zeer op 

zijn plaats is. 

Zoals het een goed bestuur betaamt ging dat niet ongemerkt voorbij maar groot was de verrassing 

toen het bestuur eind oktober een groot aantal vrijwilligers in een ongedwongen, informele 

bijeenkomst in het zonnetje zette. Een geweldige sfeer, een fijn contact en al weer plannen makend 

voor een nieuw jaar. Dat is DOB anno nu. Fijn dat ik daar lid van ben.  

 

 

DE VOLKSTUIN 

 

Een tuinman kwam bij Petrus aan 

Die hem niet binnen liet 

“Jij was op aard in ’t paradijs 

Iets beters heb ik niet”. 

 

Hans van Eekelen 

 

VOLKSTUINDER 

 

Ik wroet en ik ploeter 

Tot koffietijdtoeter 

Ik raak dan weer fit 

Waarna ik weer SCHOFFEL EN spit 

 

Hans van Eekelen 
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GEEN ZURE GEZICHTEN BIJ WORKSHOP ZUURKOOL MAKEN 
 

Zaterdag 4 november jl. was het een drukte van belang in de kantine van volkstuinvereniging de 

Oude Bogten. Spitskolen, witte en rode kolen werden door 12 paar handen geschaafd, gemengd met 

kruiden en gekneed. Tijdens een uitgebreide lunch kon het zout in de kool alvast zijn werk gaan 

doen. Na de lunch werden de zuurkoolpotten of emmers gevuld en flink aangestampt. En nu mag de 

tijd de rest doen. Zo vlak voor Kerst zal de eerste zuurkool gegeten kunnen worden. We wachten in 

spanning af! 

 

   

 

EINDEJAARSBIJEENKOMST OP ZONDAG 17 DECEMBER 
 

 
 
 

Volkstuinvereniging de Oude Bogten nodigt u uit om, onder het genot van een hapje en een drankje, 

terug te kijken en vooral vooruit te kijken naar 2018! 

Op zondag 17 december bent u tussen 14.00 en 16.00 uur van  harte welkom in de kantine van het 

volkstuinencomplex De Oude Bogten. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar we horen wel graag 

of en met hoeveel personen u aanwezig bent! 

Aanmelden via ac@oudebogten.nl 

mailto:ac@oudebogten.nl
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KORT DOOR DE BOGT 
Korte mededelingen 

 
 

- extra algemene ledenvergadering op zaterdag 20 januari a.s. Er is al een aankondiging van het  

   bestuur geweest maar misschien toch handig om deze datum in je agenda 2018 te noteren;  

 

 - uit de brief van 2 november j.l.: “we (het bestuur) gaan intussen verder met het doorlichten van  

   ons huishoudelijk reglement en houden ons aanbevolen 

   voor alle op- en/of aanmerkingen; zodra 

   we weer een update hebben sturen we die weer rond”; 

  

   per email heb je een machtigingsformulier ontvangen dat 

je ingevuld en ondertekend kunt opsturen naar de 

penningmeester of kunt deponeren in de brievenbus bij de 

kantine. Heb je geen e-mail dan kan je een 

machtigingsformulier opvragen bij de penningmeester of 

bij de secretaris. Een machtiging zorgt ervoor dat de huur tijdig wordt voldaan en is goedkoper: 

zonder machtiging betaal je €2,50 extra voor (administratie)kosten. Een en ander is vastgesteld 

tijdens de Algemene LedenVergadering van afgelopen april. 

 

- er is weer stromend water in de kantine! niets bijzonders zul je denken, het valt af en toe met 

bakken uit de hemel en de tuin heeft het nu niet nodig. Toch goed om te weten dat er na  veel 

   geploeter door diverse vrijwilligers eindelijk 

.. niet alleen koud, maar zelfs warm leidingwater, 

…dus drinkwater in de kantine aanwezig is; 

…ook in de toiletruimte is komend tuinseizoen 

drinkwater beschikbaar; 

- vanwege de te verwachten vorstperiode zijn de buitenkranen 

inmiddels afgesloten; 

 

- ook het water van de keuken en de wc is nu afgesloten, dit om 

   bevriezing te voorkomen; indien men toch van de wc gebruik wil maken 

   kun je, met behulp van de emmer, het water uit de watertonnen (dank je 

   wel Galip Tüfek) die voor de kantine staan gebruiken; 

   Zorg dat er na gebruik weer een gevulde emmer bij de wc klaar staat. 

 

- de vereniging heeft de afgelopen maand enkele donaties gehad waar we  

  erg blij mee zijn; Caren Herps heeft een koel/vriescombinatie en een  

  kookplaatje gedoneerd; Erwin Lagarde heeft een  elektrische  

  heggenschaar gedoneerd.  
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 TUINPORTRETTEN 
In elke nieuwsbrief zullen ter kennismaking een aantal moestuiniers worden geportretteerd. 

 

 

 

Tuin 198 (inmiddels verruild voor nieuwe tuin) 
Wij, Erwin Lagarde (56) en Ludmilla Bakker (53) tuinieren – als dit 

gesprek plaatsvindt (1 augustus 2017) amper 4 weken op dit 

tuincomplex. Het kan raar lopen. We hadden nog niet zo veel met 

moestuinieren. Vooral voor Erwin was tuinieren – met zijn beroep 

als stuurman – niet erg handig. Via de dierenarts op Heuveleind 

waar we voor de hond moesten zijn, raakten we toevallig op dit 

complex verzeild. Het was liefde op het eerste gezicht. De laatst 

beschikbare tuin werd de onze en we dromen er nu al van om uit 

te kunnen breiden. Ja, we zijn net begonnen, het tuinhuisje staat 

nog in de steigers maar we hebben toch al veel kunnen zaaien. We 

willen graag vergeten groenten gaan telen en.. spruiten. 
 

  
 

 

Tuin 156 

Ik heet Lena Zdenka, ik ben 58 jaar en tuinier hier dit jaar voor het 

eerst. Ik kan niet zeggen hoe blij ik ben dat ik deze tuin heb 

gekregen. Ik ben ook wel trots op de verkregen resultaten. Dat heb 

ik wel een beetje te danken aan de lieve mensen om me heen die 

me allerlei plantjes hebben gegeven. Met zaadjes van Lidl en 

bonenzaden van AH die ik deels gegeten heb en deels in de grond 

gestopt ben ik ook al zo blij. Kijk eens naar mijn tomaatjes, mijn 

stokbonen, paprika’s en komkommers. Van de komkommers (een 

klein soort) oogst ik 2 kg per 3 dagen! Een keer in de week heb ik 

kantinedienst waar ik me graag voor aangemeld heb. 

 

  
 

Tuin 118, 119, 120 
Wij, Carla (59) en Vincent (65) de Smet tuinieren op deze plaats 5 

jaar. Eerst met 1 tuin en daarna, toe we meer tijd kregen namen 

we er een tweede en derde tuin bij. Zo kregen we ruimte voor 

fruitteelt. Toch ligt ons volkstuinverleden al ver achter ons. Tot 

1990 – toen de volkstuin naar de huidige locatie verhuisde - 

tuinierden we waar nu de atletiekbaan ligt. We beleven er veel 

plezier aan. We zijn liefhebbers van de meest gangbare 

groentesoorten (bieten, tuinbonen, stengelui, prei, kooolsoorten) 

maar ook frambozen, bessen en aardbeien vinden we heerlijk. Je 

ziet ons nu op ons terras – ja de geraniums moeten wel in beeld 

komen.  We vinden het hier geweldig. 

  

Tuin 147 
Ik heet Carin Walravens, ik ben 53 jaar oud en ik tuinier hier pas 

vanaf begin mei van dit jaar. Ik kon direct aan de slag op de eerste 

klussendag voor moestuiniers. Ik tuinier samen, of beter gezegd, in 

afwisseling met mijn broer Kees. We hebben geen werkafspraken, 

ieder tuiniert op de eigen wijze. Dat is helemaal geen probleem 

want eenvoud van leven en tuinieren is mijn devies. De natuur is 

de basis. Hoewel ik geen ervaring heb is die grondhouding alleen 

maar fijn. Ik probeer wat uit, leer van mijn omgeving en wat 

mislukt is geen probleem. Ik weet nu bijvoorbeeld dat ik volgend 

jaar geen 6 courgetteplanten hoef uit te planten en dat aardbeien 

via uitlopers zijn te vermeerderen. 
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NIEUWS VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE 
 

KENNISCAFÉ 
In de afgelopen maanden zijn we gestart met het kenniscafé. Een enkele tuinder heeft de weg 

gevonden naar de kantine op de eerste zaterdag van de maand. In de wintermaanden is de kantine 

gesloten en zal er ook geen kenniscafé zijn. Maar..... we komen terug! 

In het nieuwe tuinseizoen zijn we er weer de eerste zaterdag van de maand. Wanneer we precies 

starten leest u in de nieuwsbrieven of op de borden op het tuincomplex.  

 

ANDERE ACTIVITEITEN 
De activiteitencommissie is volop aan het nadenken over de activiteiten die we komend jaar willen 

organiseren. Allereerst is er natuurlijk nog de eindejaarsbijeenkomst op zondag 17 december 

aanstaande. Maar er gaat meer gebeuren! Een Paasworkshop, workshop vilten, koken, wilgentenen 

vlechten, zadenruilbeurs, plantenruilbeurs.......Volop ideeën! 

Mocht u een goed idee hebben, laat het ons weten! Ook als u mee wilt helpen bij de activiteiten bent 

u van harte uitgenodigd om u aan te melden. We zijn bereikbaar via ac@oudebogten.nl 

 

GROEN LINKS EN RECHTS 
voor moestuiniers interessant nieuws in de omgeving 

 

OP BEZOEK BIJ BUUTVRIJ VOOR DE HELE POT: HEUVELEINDSEWEG 6A 

 

Bijna buren van ons volkstuincomplex, een 

verrassende combinatie van speel- en leerplek voor 

jong en oud. Het spelend leren heeft zeker betrekking 

op de moestuinactiviteiten die er ontplooid gaan 

worden. Als je weet hoe groot de binnenruimte is van 

Buutvrij kan je daar nog de helft bij optellen om een 

indruk te krijgen van het aan te leggen 

moestuincomplex. Ik heb me door Sonja van de 

Vleuten, die hiervoor als coördinator optreedt laten 

bijpraten. In grote lijnen komt het erop neer dat er 

een gemeenschappelijke bloemen- en fruitpluktuin 

wordt aangelegd, een kas wordt gebouwd en 

moestuinpercelen worden ingericht voor uitgifte aan 

wie ervoor belangstelling heeft. Omdat nu al een 

groot accent op kinderactiviteiten ligt is het te verwachten dat (jonge) gezinnen de huurders van de 

moestuintjes zullen gaan worden. Een folder van Buutvrij vertelt er het volgende over: “Bij Buutvrij 

voor de hele pot kun je een moestuintje huren. Een tuintje op het zuiden van 32 m2 waar je je eigen 

producten op kunt telen. Er is een tuinhuisje waar materialen staan en er is begeleiding zodat je oogst 

niet kan mislukken. De moestuintjes worden per jaar verhuurd. Kosten: 75,00 euro met begeleiding”. 

 
Deze nieuwsbrief is geschreven door Hans van Eekelen, tuin 81. Heb je ideeën of suggesties dan kan je dat melden op de 

tuin, telefonisch op 06-11 755 770 of via e-mail: hansvaneekelen@onsmail.nl 

mailto:ac@oudebogten.nl
mailto:hansvaneekelen@onsmail.nl

