
  

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    Pagina 1 van 7  

NIEUWSBRIEF  

DE OUDE BOGTEN JULI 2019  

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  

Rondje 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. Er waren een 

aantal tuinen waarbij het onkruid hoger en veelvuldig aanwezig was of waarbij de paden niet 

of slecht waren onderhouden. Diverse tuinders zijn hierover aangeschreven/aangesproken. 

Het onkruid ontwikkelt nu in rap tempo zaad en dan is het zo verspreid over omliggende 

tuinen.  

Dus zorg ervoor dat het binnen de perken blijft!!  

  

Zomervakantie  

Zoals de vorige nieuwsbrief ook al gemeld, maar kennelijk nog niet bij iedereen 

aangekomen: de vakantie staat weer voor de deur, voor velen een periode om naar uit te 

kijken! Vorig jaar hebben we gemerkt dat de vakantiegangers bij terugkomst hun tuin niet 

meer herkenden. Het leek wel een tropisch oerwoud geworden  

Om dat dit jaar te voorkomen is het verstandig nog even de juiste 

maatregelen te nemen vóór je op vakantie gaat:  

• Zorg dat je tuin is bijgehouden (ook de buitenzijde)  

• Ongebruikte gedeelten kan je beter afdekken  

• Zorg voor iemand die gedurende je afwezigheid voor de 

tuin zorgt  

Iedereen alvast een hele fijne zorgeloze vakantie gewenst!  
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Nieuws van de activiteitencommissie  
Groenten in de Hoofdrol!  

Op 29 juni was het zover: Bij hoge 

temperaturen werd er binnen door 12 

tuinders hard gewerkt om wat te eten op 

tafel te krijgen. En natuurlijk waren het 

diverse soorten groenten die in de 

picture stonden!  

Na een kopje koffie en een introductie 

door Annemarie Dekker over gezonde 

voeding en groenten in het bijzonder 

werden de recepten bestudeerd en kon 

er gepeld en gesneden worden.  
  
  
  
  

 Met als resultaat……

.  
  

En toen kon het in de pan…… en dat verliep niet 

altijd vlekkeloos  
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 Maar het kon ook in goede 

harmonie…….  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Het resultaat was in ieder geval heerlijk!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annemarie, nogmaals hartelijk dank voor je leuke en 

inspirerende workshop! 

 

Mocht je nu interesse hebben in wat er gemaakt is. Hieronder volgt het recept van de 

groentencurry: ALLE GROENTEN (RESTJES) GAAN IN DE CURRY  
  

Ingrediënten:  

2 grote uien en een scheutje olijfolie  

1 a 2 teentjes knoflook  

Eventueel een spaanse peper (fijngesneden)  

Fijn gesneden kool  

500-700 gram Broccoli, bloemkool, snij- of sperziebonen (evt. restjes of kort blancheren)  

Paprika, peultjes, sugarsnaps of……..  

Paar meiknolletjes (geraspt)  

2 à 3 theelepels kerriepoeder  

½ liter water, 1 kruidenbouillontablet  
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Blikje linzen of kikkererwten of zwarte bonen of gemengde bonen of…..  

Paar theelepels maïzena, of allesbinder  

1 à 2 dl water of melk (of roerbaknoodles met hoeveelheid water van de verpakking)  
  

Werkwijze  
  

Snipper de ui en pel de knoflook. Maak de overige groenten schoon. Snij deze op “roerbak 

formaat”. Peultjes en sugarsnaps mogen heel er door.  
  

In een wok of anti-aanbakpan olie verhitten. Fruit de uien in olie. Knijp de knoflook erboven 

uit. Laat paar minuutjes zachtjes bakken. Evt fijngesneden peper toevoegen.  

Voeg de groenten toe (eerst de hardere dan de zachtere).  

Kerriepoeder toevoegen en meebakken. Water met bouillontablet erbij. Peulvruchten 

toevoegen. Aan de kook brengen en even laten koken.  
  

Varianten:  
  

 Maizena aanmaken met water of melk. Toevoegen en tot dikke gevulde saus. 

Zilvervliesrijst koken of rijst met linzen koken volgens gebruiksaanwijzing 

 Roerbaknoodles toevoegen met water volgens de verpakking  
  

Eet smakelijk!  

 
 

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!  
  

Naar aanleiding van de kookworkshop van 29 juni jl. is er door een van 

de leden geopperd om een workshop Indonesisch koken te 

organiseren! Maar ook koken met producten van het seizoen zou een 

mooi onderwerp zijn.  
  

Leuke ideeën en we gaan natuurlijk kijken of het mogelijk is om nog een workshop te 

organiseren medio september!  

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).  
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Medio september  Kookworkshop?  

28 september  Klusjesdag met aansluitend een barbecue.  

2 november  Zuurkoolworkshop  

 

Noteer deze datums alvast in je agenda! 

Nieuws van de technische commissie  
De waterleiding blijft een zorgenkindje!  

Het bestuur spreekt waardering uit naar de vrijwilligers die bij elke storing of lekkage aan de slag 

gaan om dit te verhelpen. De PVC waterleiding moet bij elke reparatie gedeeltelijk opgegraven 

worden. Repareren moet door middel van verlijming van het te repareren stuk en de lijm moet 

enkele uren uitharden. Zeker in droge tijden is dit vervelend. De PVC stijg leidingen naar de kranen 

zijn door de weersinvloeden ook kwetsbaar. Er is reeds een kraan afgebroken.  

Wij verzoeken u daarom om bij het aan- en afkoppelen van uw slang voorzichtig te werk te 

gaan en de kraan te ondersteunen!  

Als u op- of aanmerkingen heeft over een reparatie of de duur ervan, legt u deze dan voor aan 

het bestuur. 

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 
 

Op 20 juni jl. is Jovo Milanovic overleden. Hij kwam samen met zijn vrouw bijna dagelijks 

naar de tuin.  

Op 27 juni jl. is dhr. Milanovic begraven. Onderstaand het bedankkaartje.  
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Oproepjes  
Dit wordt een vaste rubriek in de nieuwsbrief. Heb je iets aan te bieden, heb je hulp nodig, 

gerelateerd aan de tuin natuurlijk, stuur een e-mail naar  

activiteitencommissie@oudebogten.nl en je vraag of aanbod bereikt ruim 150 mensen!  

 In de kantine staan een aantal bakken met (tuin)tijdschriften en boekjes. Hans van Ekelen 

heeft opruiming gehouden. Kijk gerust of er iets bij staat wat je interessant vindt!  

 

Uit het huishoudelijk reglement  
Maandelijks wordt hier een artikel uit het huishoudelijk reglement nader belicht. Deze keer 

willen we het onderhoud van tuinen en aangrenzende paden nogmaals onder de aandacht 

brengen.  

Artikel 12 ONDERHOUD VOLKSTUIN  

Iedere huurder heeft vrije beschikking over de aan hem of haar aangewezen volkstuin, maar 

is verplicht de volkstuin in zijn geheel van de aanvang af in goede staat te brengen en 

geregeld bij te houden. Bij aanhoudende verwaarlozing van de volkstuin door het lid zal het 

bestuur maatregelen treffen, enz. 

  

Artikel 14 ONDERHOUD GRENZEND AAN DE VOLKSTUIN  

Elk lid is verantwoordelijk voor het obstakelvrij en schoonhouden van de aangrenzende paden 

en het onderhoud van het aangrenzende hekwerk. Het hekwerk wordt gemaakt van gaas, 

tegels en/of tuinhout. Bij het niet naleven van het gestelde in het huishoudelijk reglement zal 

het bestuur het desbetreffende lid hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. 
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