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NIEUWSBRIEF                                               

DE OUDE BOGTEN OKTOBER 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 

 

 

Burendag 

Zaterdag 28 september jl. was het zover: landelijke burendag. Ook bij onze 

vereniging hebben we dat niet ongemerkt voorbij laten gaan. We hebben aandacht 

besteed aan de huisvesting van onze gevleugelde buurtbewoners: nestkasjes zijn 

gemaakt en beschilderd, maar ook diverse bijenhotels zijn vervaardigd. 

 

 

 

  

Er werd gezaagd, geboord en geschuurd...... 

met een mooi resultaat! 

mailto:voorzitter@oudebogten.nl
mailto:secretaris@oudebogten.nl
mailto:penningmeester@oudebogten.nl
mailto:activiteitencommissie@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   Pagina 2 van 9 

 

NIEUWSBRIEF                                               

DE OUDE BOGTEN OKTOBER 2019 

Natuurlijk was er ook volop tijd voor een bakkie koffie en een broodje! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ook de container is ’s morgens al 

voorzien van een heerlijke frisse 

blauwe kleur. Daar was wel wat 

voorbereidend werk voor nodig!  
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Het was de bedoeling dat er in de middag een mooi ontwerp van Mabel 

opgeschilderd zou worden, maar helaas stak het weer daar een stokje voor. Het gaat 

nog wel gebeuren en we zullen jullie hierover zeker berichten! 

 

En natuurlijk was er als afsluiting de jaarlijkse barbecue.  

Na een wat moeilijke opstart (een niet meewerkende BBQ) 

zaten uiteindelijk alle 47 deelnemers heerlijk te eten! 

 

 
 

 

Omroep Best 

Luister vrijdag aanstaande (11 oktober) van 10 tot 11 naar het radioprogramma 

Praatje met Ad en Co” op Omroep Best waarin aandacht wordt besteed aan 

volkstuinvereniging “de Oude Bogten”. 

 

Kikkers 

Geïnspireerd door menige minivijver inclusief kikkers van andere tuinierders, dacht 

ik, dat wil ik ook! Deze zomer een minivijver installeren betekent wellicht volgend jaar 

kikkers. 

Dus eind juni een grote zwarte rubberen kuip ingegraven, met dank aan mijn man ;-) 

en water er in. Omdat stilstaand water snel bederft heb ik er wat zuurstof rijke 

plantjes ingestopt, kiezels op de bodem en daar overheen een dakpan om 

schuilplaatsen te creëren. Van een bevriende tuinierder wat waterslakjes gekregen 

en een drijvende oranje gestreepte nepvis, genaamd Nemo, maakte het compleet. 

Omdat het zo kaal oogde heb ik er tevens wat bloemen en plantjes omheen gezet, 

worden de bijen ook blij van. In de loop van de zomer ging het erg goed, het water 

bleef erg helder en koel en de eendenkroos (geen idee waar dat vandaan kwam) 

groeide als kool. 

Begin augustus liep ik langs de kuip, en wat zag ik? Een kleine groene kikker 

zonnend op de zwarte rand! Erg knap dat hij dat zo snel gevonden had hoor. En 
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geen idee hoelang hij al in mijn kuip woonde, tussen het eendenkroos is hij niet te 

zien want hij heeft exact dezelfde kleur, een geweldige camouflage. Een week later 

zie ik er twee! 

 

Na enig speurwerk blijkt het om de Poelkikker te gaan. 

De poelkikker is een zon- en warmte-minnende soort met een voorkeur voor 

onbeschaduwde wateren. De oeverzone moet bij voorkeur goed begroeid zijn. Het is 

een kritische soort, die houdt van voedselarm en schoon water. Hij heeft een 

voorkeur voor zwak zure, stilstaande wateren in bos- en heidegebieden op de hogere 

zandgronden. Hij komt voor in vennen, poelen en watergangen in hoogveengebieden 

en in de uiterwaarden, maar blijkbaar ook bij onze volkstuinen. Een volwassen 

poelkikker mannetje weegt maximaal 30 gram. Volwassen vrouwtjes kunnen tot 50 

gram wegen. Buiten de voortplanting zijn poelkikkers minder gebonden aan water en 

brengen ze de rest van het seizoen door op het land. Overwintering vindt gewoonlijk 

plaats op het land. Poelkikkers worden meestal niet ouder dan 3-5 jaar. (bron: 

Ravon) 

Op het moment van dit schrijven, oktober, zijn ze verdwenen. Wellicht op zoek 

gegaan naar een geschikte overwinteringsplaats. Ik hoop natuurlijk dat ze volgend 

voorjaar weer in mijn zwarte kuip wonen en wie weet, nakomelingen? 

Desiree  
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Bericht vanuit de Archipel Kanidas-Nazareth 

In de afgelopen zomermaanden hebben wij regelmatig een bezoek gebracht met 
enkele bewoners van Kanidas en Nazareth aan de ‘Krasse Knarren tuin’. 
Wat hebben we genoten naast onze eigen bakken op hoogte ook van alle tuintjes die 
door de leden van de volkstuinvereniging zijn aangelegd. 
We hebben mogen proeven van zelfgekweekte tomaten, zelfgemaakte honing en 
genoten van alles wat groeit en bloeit in de moestuintjes. 
We hebben ons echt welkom gevoeld! 
 
Omdat het nu al wat kouder weer wordt zullen wij in deze periode tot het voorjaar 
geen bezoek meer brengen met de bewoners aan de moestuin. 
 
Echter heb ik zelf na zitten denken over hoe we het contact toch kunnen behouden 
met elkaar in deze periode. 
Nu vroeg ik mij af of er leden binnen de volkstuinvereniging zijn die 1x per maand 
(gedurende de periode van november, december, januari, februari) uit eigen 
moestuin een winters gerecht samen met onze bewoners ( en begeleiding) willen 
komen klaarmaken. Op zijn Brabants ‘Petazzie’! 
 
Naast het samen bereiden van de maaltijd, is het ook leuk als er informatie wordt 
gegeven over de gebruikte groente. Bijvoorbeeld over de groeiwijze en hoe je deze 
kunt bereiden.  
Samen koken brengt herinneringen met zich mee, en zal zeer gewaardeerd worden 
door onze bewoners. 
 

Mocht u naar aanleiding van deze mail geïnteresseerd zijn om hier een bijdrage aan 
te leveren dan kunt u contact opnemen middels mijn mailadres: 
nicolien.de.groot@archipelzorggroep.nl 

 

 ‘Proeverij’ Natuurlijk Bewust #2 

Niet alleen smakelijk, maar ook duurzaam en lokaal 
Woensdag 30 oktober 17.00 – 21.00 uur 
 
Woensdag 30 oktober hoeft u niet zelf te koken, dan koken de leerlingen van SVO & 
een kok van Dutch Cuisine voor u!  
Ze delen graag hun kennis en hun heerlijke eten met ons. Zij nodigen iedereen uit op 
woensdag 30 oktober tussen 17.00 en 21.00 uur bij SVO, Dieze 28, Best. 
 
Eten doen we allemaal iedere dag. Even snel, of juist heel uitgebreid, alles zelf of 
juist zoveel mogelijk kant-en-klaar. We hebben daarin allemaal onze eigen routines, 
favoriete maaltijden en vaste gewoontes.  
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We worden bestookt met reclame, informatie over wat goed en slecht voor ons is en 
wat de gevolgen zijn voor de opwarming van de aarde, de dieren en noem maar op. 
Op de verpakkingen staan keurmerken, ingrediënten en nog veel meer. Zoveel, dat 
we uren bezig zouden zijn met de boodschappen als we alles zouden lezen. 
Uiteindelijk willen we vooral lekker eten en als het even kan niet al te lang in de 
keuken staan en dat willen we best gezond en duurzaam doen, maar hoe? 
Door af en toe eens iets anders te proberen! 
 
De leerlingen van SVO-Food en 
een kok van Dutch Cuisine gaan 
u verrassen met smakelijke 
gerechten die ook nog eens 
duurzaam en lokaal zijn. Kom 
woensdag 30 oktober om 17.00 
naar SVO en laat u inspireren!  
 
Wat eten we …? Lekker én 
Natuurlijk Bewust!  

 
Kaarten à 5€ zijn verkrijgbaar bij 
“Plus Erwin Kenter” of “Plus 
Ton Henst” vanaf 8 oktober. 
Op = op!  
 
Meer info: www.bestduurzaam.nl 

 

 

Van de bestuurstafel 

We willen alle tuinders 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! Een mooie klus voor deze tijd van het jaar! 

 
De kantine is geen afvalverzamelingsplek 
Helaas komt het met enige regelmaat voor dat we bij de kantine materialen of sullen 
vinden die eigenlijk niet meer bruikbaar zijn. Het is NIET de bedoeling dat spullen die 
u zelf niet meer kunt of wil gebruiken gedumpt worden bij de kantine!! Graag zelf 
afvoeren naar de stort of neem het mee naar huis. 
 
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.  
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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! 
 

Uit het huishoudelijk reglement 

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

  

 

Nieuws van de activiteitencommissie 

Inmiddels is de burendag weer achter de rug en maken we ons op voor de herfst. De 
tijd van stoofschotels, pompoensoep, erwtensoep en andere stevige gerechten. Wie 
o wie heeft er een lekker recept wat hij/zij wil delen? 
Stuur het ons, liefst met een foto erbij en dan kunnen we hier een nieuwe rubriek 
starten  
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Ook horen wij graag of er nog ideeën zijn voor activiteiten vanuit de leden. Laat 
het ons weten! 
 
 
Oproep:  
De mogelijkheid bestaat om stro tegen een kleine vergoeding te laten bezorgen door 
van Kemenade. Dit stro kun je goed gebruiken als mulchlaag op de tuin. De 
bezorgkosten zullen gezamenlijk gedragen moeten worden. 
De balen tarwestro kosten 5 euro 75 per stuk. 
 
Graag horen we zo spoedig mogelijk wie wil deelnemen en hoeveel balen stro je zou 
willen hebben. 
Mail naar ac@oudebogten.nl! 
 
 
De jaaragenda 

 
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). 
 
 
 

We zijn nog zoekende naar een geschikte datum voor de Zuurkoolworkshop. In 

verband met andere werkzaamheden kan de geplande datum van 26 oktober niet 

doorgaan.  

 

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. 
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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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