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Beste tuinders, 
We zitten al in de tweede helft van februari en we hebben al een beetje kunnen 
proeven van lenteachtige temperaturen en een heerlijk voorjaarszonnetje. Heerlijk na 
die grauwe januari maand.  

 

 
 

 

Aardbevingen Turkije en Syrië 
Onlangs werd de wereld opgeschrikt door zware aardbevingen in het zuidoosten van 
Turkije en het noordwesten van Syrië. Er zijn enorm veel slachtoffers gevallen en de 
schade is onvoorstelbaar groot. Onze gedachten gaan uit naar onze leden die familie 
en vrienden hebben in de getroffen gebieden. We leven met hen mee.  
 

Algemene ledenvergadering op 8 april  
Noteer alvast in je agenda: onze Algemene ledenvergadering vindt plaats op 8 april 
van 14:00 tot uiterlijk 16:00 in ons clubhuis. De agenda en andere informatie ontvang 
je begin maart. 
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Ingekomen Post  
Van Hans van Eekelen ontvingen we onderstaand bericht wat we graag met jullie 
delen. 

Na ca 20 jaar als volkstuinder zeer betrokken te zijn geweest bij het wel 
het wee van het moestuinieren in het algemeen en bij De Oude Bogten in het 
bijzonder is het om fysieke redenen tijd om afscheid te nemen. Aan het moes-
tuinieren heb ik mijn steentje kunnen bijdragen door ca 5 jaar het verenigingsblad te 
maken, lezingen te organiseren en vanaf 2009 Groenmoes op te richten met als doel 
moestuininformatie te verspreiden via een moestuintijdschrift en 
moestuinnieuwsbrieven. Vervolgens door het schrijven van moestuinboeken en door 
het organiseren van landelijke moestuinmarkten. De eerste Groenmoesmarkt vond 
plaats in 2012, de laatste dateert van 2019. De Tuinmarkthallen in Boekel waaraan ik 
de Groenmoesmarkt had overgedragen neemt na de coronaperiode de draad niet 
meer op. Daarom ben ik verheugd te melden dat ik betrokken ben bij een bijna 
identieke markt als de Groenmoesmarkt: onder de naam De Moestuinbeurs 
(www.demoestuinbeurs.nl) wordt deze op vrijdag 17 en zaterdag 18 maart a.s. 
gehouden op landgoed Mariënwaerdt in Beesd. Veel deelnemers aan vroegere 
Groenmoesmarkten kun je hier weer tegenkomen. Zie de website voor nadere 
informatie. 

 

Met vriendelijke groet,  

Hans van Eekelen 

P.S. Mijn vrouw en ik zullen nog regelmatig op de Oude Bogten te vinden zijn. We 

wonen er immers recht tegenover. Wellicht tot ziens. 

  

Mest 
Het is nog steeds lastig om aan  stalmest te komen. De koeien zijn door het zachte 

weer maar amper op stal geweest. Dat is voor de koeien wel fijn natuurlijk maar voor 

ons wat minder omdat er dan weinig of geen mest over blijft voor de volkstuin.  We 

blijven zoeken naar mest en zullen er alles aan doen om zo snel mogelijk mest op de 

tuin te krijgen. 
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Sleutelbos kwijt?  
Er is een sleutelbos gevonden op ons complex. Ben jij ‘m kwijt? 
Mail naar secretaris@oudebogten.nl en beschrijf hoe je verloren sleutelbos eruit ziet. We 

nemen vervolgens contact met je op. 

 

Dumpen van afval 
Steeds vaker stellen we vast dat er groenafval of ander afval gedumpt wordt buiten 

ons complex. Daarover krijgen we ook klachten van externe partijen. 

Het dumpen van afval is asociaal, illegaal en dus ook strafbaar! 

Dit probleem is al vaker in de nieuwsbrieven aangekaart. Als bestuur hanteren we 
een zero-tolerance beleid:  

Word je door een van de bestuursleden betrapt op het dumpen van afval –in welke 
vorm dan ook– dan wordt het lidmaatschap met onmiddellijke ingang opgezegd. Dit 
op grond van artikel 19 en 20 uit het huishoudelijk reglement.  
 
Voor alle duidelijkheid: dat geldt ook voor ijzerafval. We trekken daarin nu één lijn. 

Dus bezint eer ge begint ! 

 
 
Gezamenlijke inkoop biologisch gecertificeerde producten voor de 
moestuin. 
In onze vorige nieuwsbrief vroegen we jullie of er belangstelling is voor eventuele 
gezamenlijke inkoop van biologisch gecertificeerde producten voor de moestuin. 
Denk hierbij aan tuincompost, mestcompost en potgrond in zakken van 40 liter. We 
hebben hierop een aantal positieve reacties gehad. We gaan hier dan ook een 
vervolg aan geven.  

 Heb je onze eerdere oproepen gemist en heb je hier belangstelling voor? 
Dan moet je heel snel zijn. Stuur dan uiterlijk 23 februari een mail naar 
secretaris@oudebogten.nl  
Het verplicht je uiteraard tot niets.  

De leden die aangegeven hebben hier belangstelling voor te hebben, informeren we 
eind februari over de diverse producten, prijzen en het besteltraject. 
 

 

mailto:voorzitter@oudebogten.nl
http://www.oudebogten.nl/
mailto:secretaris@oudebogten.nl
mailto:penningmeester@oudebogten.nl
mailto:secretaris@oudebogten.nl
mailto:secretaris@oudebogten.nl


 
 

 Nieuwsbrief februari 2023 

Voorzitter: Marion Poldervaart voorzitter@oudebogten.nl Pagina 4 van 4   www.oudebogten.nl 

Secretaris: Miek van Woezik  secretaris@oudebogten.nl   

Penningmeester: Rashid Liebregts penningmeester@oudebogten.nl  

 

 

Water 
Er staat weer water op de kranen. We werken met twee tijdblokken waarbinnen water 
voor de tuin beschikbaar is: van 07.00u tot 10.00u en van 18.00u tot 21.00u. 
Daarover meer in de algemene ledenvergadering van 8 april. Mocht het onverhoopt 
toch nog gaan vriezen gaat de pomp weer uit. En zullen de kranen weer open 
worden gezet ter voorkoming van stuk vriezen. 
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