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Van de redactie 

Deze nieuwsbrief is er voor de leden van volkstuinvereniging de Oude Bogten, maar 

wordt samengesteld met en door de leden. Dus…..heb je iets te vertellen, wil je iets 

delen, heb je ideeën, laat het ons weten of stuur je informatie naar 

activiteitencommissie@oudebogten.nl 

 

 

Van de bestuurstafel 

Rondes over het complex 
 
Afgelopen periode hebben een aantal leden van het bestuur een ronde gelopen over 
het complex om de staat van onderhoud van de tuinen en paden te beoordelen. Na 
een eerste ronde zijn er al diverse tuinders aangeschreven met het dringende 
verzoek om de tuinen in orde te brengen. Helaas blijkt, ook na een tweede en derde 
inspectie, dat er een aantal tuinen zijn waarbij het onkruid hoog en veelvuldig 
aanwezig is en/of de paden niet of slecht waren onderhouden. Ook nu weer zullen 
deze tuinders een waarschuwing ontvangen. Bij herhaalde waarschuwing worden 
tuinders uitgenodigd voor een gesprek en zullen eventueel maatregelen conform het 
reglement worden getroffen. 
Dus zorg ervoor dat het onkruid binnen de perken blijft!! 

 

Bij de rondes hebben we ook bekeken of tegels/stenen rondom de rand van de tuin 

op een juiste wijze zijn gelegd. De leden die de paden maaien ervaren namelijk veel 

hinder van tegels die te hoog of juist te diep liggen. Dit is schadelijk voor de maaier! 

Graag het verzoek aan de leden om kritisch te kijken naar de tegels langs de randen 

van de tuin! Op onderstaande foto is de tegelrand NIET goed gelegd: 
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Op de foto hiernaast is te zien hoe de tegels 

wel gelegd moeten worden! 

 

Mocht je nog tegels nodig hebben om de 

randen te betegelen dan liggen er achter de 

kantine nog stenen en tegels die gebruikt 

mogen worden. 

 

 

 

 

 

Verder willen we jullie vragen om de 

tuinnummers duidelijk zichtbaar aan de tuin te 

bevestigen. Sommige tuinnummers zijn 

nauwelijks meer leesbaar. Met een klein likje 

verf maak je het nummer weer zichtbaar! 

 

 
 
Procedure aanmelden of opzeggen van een tuin 
 
Het einde van het jaar is weer in zicht en diverse tuinders hebben aangegeven niet 
door te willen gaan met hun tuin. Dat betekent dat er diverse tuinen vrijkomen.  
 
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden door het inleveren van het 
aanmeldingsformulier (verkrijgbaar in de kantine of via de website) en betaling van 
het inschrijfgeld! Let op: alleen een email is niet voldoende! 
 
Leden die hun tuin op willen zeggen (dit dient vóór 1 december te gebeuren) geven 
dit schriftelijk door bij het secretariaat van de vereniging. 
 
Dit is ook het moment waarop leden kunnen aangeven een extra tuin te willen of te 
willen verhuizen! 
 

 

 

 

mailto:voorzitter@oudebogten.nl
mailto:secretaris@oudebogten.nl
mailto:penningmeester@oudebogten.nl


 

Voorzitter: Jago Lachmeijer voorzitter@oudebogten.nl  www.oudebogten.nl 

Secretariaat: Desiree Lachmeijer secretaris@oudebogten.nl  www.facebook.com/oudebogten 
Penningmeester: Caren Herps penningmeester@oudebogten.nl 

 

NIEUWSBRIEF                              

DE OUDE BOGTEN          

AUGUSTUS 2019 

Uit het huishoudelijk reglement 

In het reglement artikel 11 staat over het opzeggen van de huur het volgende 
vermeld: 

  

 

Nieuws van de activiteitencommissie 

De jaaragenda 
 
Er staan ook dit jaar weer een aantal activiteiten op de agenda. 
Hieronder volgt een overzicht. Mocht u zelf ideeën hebben dan 
horen wij dat natuurlijk graag! 
 
Leuke ideeën. En we gaan natuurlijk kijken of het mogelijk is om 
nog een workshop te organiseren medio september! 
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Vragen voor de activiteitencommissie kunt u sturen naar 
activiteitencommissie@oudebogten.nl of spreek één van de leden aan. Leden van de 
activiteitencommissie zijn: Annelies Wikkers (tuin 124), José Heijmans (tuin 72) en 
Marion Poldervaart (tuin 102). 
 
 
28 september  Burendag + BBQ.  

26 oktober   Zuurkoolworkshop (LET OP: gewijzigde datum) 

 

 

Burendag 2019.  

Op 28 september 2019 gaan wij voor de eerste keer meedoen aan de nationale 

Burendag, georganiseerd en gesponsord door het Oranjefonds en Douwe Egberts 

koffie.  

Op burendag komen wij als (tuin)buren gezellig bij elkaar om samen iets goeds voor 

elkaar en voor de buurt te doen. Op deze dag starten we om 11.00 uur. We gaan 

naar keuze vogelhuisjes, vlinderkastjes of bijenhotels maken voor op onze eigen 

tuinen. Deze pakketten kunnen gemakkelijk in elkaar gezet worden en naar keuze 

eventueel geverfd of op een andere manier versierd. Ook kinderen kunnen hieraan 

meedoen. De kosten komen voor rekening van het Oranjefonds. Als je schilderen 

heel leuk vindt, kun je deelnemen aan een andere activiteit n.l. Een mooi ontwerp 

schilderen op onze materiaalcontainer, die naast de kantine staat, zodat het een 

feestje wordt om er naar te kijken. Mevr. Mulder van tuin 7/8 heeft een heel mooi 

ontwerp voor ons gemaakt, alleen zoeken wij nog vrijwilligers die het uit kunnen 

voeren. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. Laten wij er een gezellige 

burendag van maken, zodat deze voor herhaling vatbaar is. Wij hopen op een grote 

opkomst. Aansluitend wordt de jaarlijkse barbecue gehouden.  

Voor de goede orde: Alle materiaalkosten worden gesponsord door het Oranjefonds. 
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 BBQ 
Zaterdag 28 september 2019  

16.00 uur 

Volkstuinvereniging de Oude Bogten 

 

Jullie komen toch ook? 

Inschrijven kan vanaf 2 september tot 21 september 

 

Kosten: 8 euro per persoon (incl. 2 consumpties*) 

Kinderen (t/m de basisschool 4 euro) 

 

Meld je aan via mail ac@oudebogten.nl 

of in de kantine. 
* Overige consumpties tegen betaling verkrijgbaar 
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Nieuws van de technische commissie 

Zoals jullie allen hebben ervaren is er veel te doen betreffende de watervoorziening 

van de tuinen. Kapotte kranen, lekkende leidingen, opgravingen…….het is een bijna 

dagelijks terugkomend fenomeen. Er wordt achter de schermen hard gewerkt aan 

meer structurele oplossingen, waarover later meer. 

Hier willen we in ieder geval vermelden dat de pomp automatisch inschakelt bij 

daglicht en uitgeschakeld wordt bij schemer. U kunt dit dus niet zelf regelen! 

 

Nieuws van de Kantine commissie 

Voor de kantine hebben we een vaste ploeg mensen die bijna allemaal op een vaste 

dag koffie zetten en daarnaast hebben we enkele mensen op wie we incidenteel een 

beroep kunnen doen. Maar we zijn op zoek naar nog enkele mensen die het leuk 

vinden om op een dag in de week, in de twee weken of op oproepbasis ons team 

willen komen versterken.  

Lijkt het je ook leuk, stuur dan een mailtje naar: penningmeester@oudebogten.nl. 

 

Prijslijst verkoop kantine 

Zaai- en stekgrond per zak € 3,30 

Potgrond per zak € 4,60 

Fertiplus 7,5 kg   € 6,25 

Tonkinstokken  per stuk € 1,00 

Lavameel  
per zak 
20kg € 24,00 

Lavameel Per kg € 2,00 

 

De koffie en thee kosten nog steeds slechts € 0,50, evenals blikjes frisdrank. 

Een flesje plat water kost € 0,25. 
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Nieuws voor en door de leden 

De Krasse Knarren Tuin 
 

Onze Krasse Knarren Tuin ziet er weer piekfijn uit! De krasse knarren genieten er 

volop van en niet alleen van al het lekkers dat zij opkweken maar ook van het op de 

tuin zijn en het zitje dat zo heerlijk in de schaduw staat. Sommige mensen kweken 

groente fruit en kruiden, anderen zetten hun bak vol met bloemen. In enkele bakken 

staat alles door elkaar, goed idee: combinatieteelt. 

Weet u trouwens dat deze tuin tot stand is gekomen dankzij de vele vrijwilligers, de 

gulle giften en subsidie van de Gemeente. Veel bedrijven hebben bijgedragen met 

gratis producten, anderen rekenden geen werkloon. Door de geslaagde 

crowdfunding lukte het ook nog om een extra subsidie van diverse fondsen te krijgen. 

Om de tuin wat extra uitstraling te geven is de rand van de tuin niet bestraat en 

aangeplant met enkele fruitboompjes en bessen op stam. Ze waren zo mooi dat de 

een of andere zieke crimineel meende er enkele uit mee te mogen nemen. Dat 

geloof je toch niet, enfin we hebben aangifte gedaan bij de politie. Jammer. 

Maar, even terug naar de rand van de Krasse Knarren Tuin: we zoeken eigenlijk nog 

één of twee personen die ons willen helpen om de tuin netjes te houden door af en 

toe een half uurtje te schoffelen of even aan de slag willen gaan met de 

onkruidborstel om het onkruid tussen de tegels te houden, geen zwaar werk: we 

hebben een elektrische onkruidborstel maar iemand moet hem wel vasthouden en er 

achter lopen. 

Lijkt het je wel leuk om af en toe eens een half uurtje te komen helpen laat het dan 

even weten aan Annelies of Caren dan kunnen we het verder doorspreken.  

 

Imkerij Bij tuin 5 

De bijen hebben een druk jaar achter de rug. Misschien denk je het is pas augustus, 

er komen nog 4 maanden aan voordat het jaar om is maar bij de bijen werkt dat 

anders. Zodra in het voorjaar de zon zich laat zien en de temperatuur een beetje 

omhoog gaat gaan de bijen op zoek naar nectar en stuifmeel. Dat hebben ze nodig 

om het volk weer te gaan opbouwen. De koningin gaat aan de slag met het leggen 

van eitjes en de jonge werksters verzorgen de koningin en het broed, ze 

onderhouden de kast en bewaken die en als ze zo’n drie weken oud zijn gaan ze 

stuifmeel en nectar halen. Zeker in het vroege voorjaar is het belangrijk dat er ook 

wat te halen valt en zijn ze blij met bijvoorbeeld krokussen. 
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Zo werken ze het hele voorjaar en de vroege zomer door. Het volk groeit, er komen 

ook mannetjes bij, de darren, maar hun enige taak is het bevruchten van een 

koningin en dat is vette pech voor de meeste darren want een koningin paart maar 

één keer in haar leven (wel met meerdere darren) en daar doet ze het mee voor de 

rest van haar leven. De darren zijn dus hun hele leven op zoek naar een koningin op 

bruidsvlucht. 

Voor de bijen is het jaar zo’n beetje afgelopen na de bloei van de lindebomen, 

daarna gaan ze nog wel op zoek naar voedsel maar het is afbouwen, de koningin 

stopt met leggen als het kouder wordt. De imkers hebben tegen die tijd ook de 

honing van de kasten gehaald en de bijen voedsel gegeven om de winter door te 

komen.  

De werksters zetten de darren buiten (darrenslacht) want ze hebben het voedsel zelf 

nodig om de winter door te komen en de koningin in leven te houden. Een koningin 

kan wel 5 jaar oud worden, de werksters hooguit zo’n 6 weken, ’s winters blijven de 

werksters langer leven dan is hun enige taak de koningin in leven te houden en de 

temperatuur in de kast op niveau te houden. 

Dit jaar hebben we weer een koningin vervangen, weer één van het ras Buckfast dat 

bekend staat om hun grote haaldrift, zachtaardigheid en lage zwermdrang. En dat ze 

hard gewerkt hebben was wel duidelijk: met z’n allen hebben ze zeker voldoende 

honing gehaald voor zo’n 300 potten honing! 

Wilt u de bijen ook ondersteunen? Voor iedere € 4,00 krijgt u een pot honing en 

draagt u bij aan de biodiversiteit en de instandhouding van de (zwaar bedreigde) 

bijen. 
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Tot slot……. 

Kom met z’n allen naar de burendag op 28 september en vergeet je niet aan te 

melden voor de BBQ !! 
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