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Beste tuinders, 
De laatste maand van het jaar nadert met rasse schreden. Sinterklaas is al in het 
land en de eerste kerstbomen staan al te pronken in de huiskamers. 
Zo aan het einde van het tuinseizoen hebben we nog een aantal dingen te melden. 
 
 

 
 

 
De Zaadgidsen van Garant zijn er weer! 
De gidsen liggen vanaf maandagmiddag 21 november in een doos vóór de kantine, 
daar kun je er een uitpakken. In de zaadgidsen zit een bestellijst voor zaden en een 
bestellijst voor aardappels. De bestellijsten kun je inleveren tot 1 januari in de 
brievenbus bij de kantine. De vereniging schiet het totaalbedrag van alle 
bestellingen aan de leverancier voor. Het bedrag van jouw bestelling wordt daarna 
via automatische incasso door de penningmeester afgeschreven. 
Als je op deze manier je zaden en aardappels bestelt, steun je daarmee ook onze 
vereniging. We ontvangen als vereniging namelijk een percentage van de verkoop. 
De zaden worden naar verwachting begin februari geleverd, de aardappels begin 
maart. Veel plezier met het maken van plannen voor je tuin voor volgend jaar en het 
uitzoeken van de zaden en aardappels. We zien de bestellijsten graag tegemoet.  
 

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


 
 

 Nieuwsbrief november 2022 

Voorzitter: Marion Poldervaart voorzitter@oudebogten.nl Pagina 2 van 3   www.oudebogten.nl 

Secretaris: Miek van Woezik  secretaris@oudebogten.nl   

Penningmeester: Rashid Liebregts penningmeester@oudebogten.nl  

 

 

 

Tuin opzeggen of graag een andere tuin? 
Wil je je tuin opzeggen? Geef dit dan door aan het secretariaat van de vereniging via 
secretaris@oudebogten.nl Doe dit dan vóór 1 december. Als je opzegging niet vóór 1 
december van het lopend kalenderjaar bij ons binnen is,  ben je verplicht de huur 
over het volgende jaar te voldoen. 
 
Wil je in aanmerking willen komen voor een andere óf een extra tuin, geef dit dan 
door via secretaris@oudebogten.nl 

 
Afsluiten waterleiding 

Er kan niet meer gesproeid worden.  Ook in het toilet is binnenkort geen water meer. 
Natuurlijk zorgen we voor een ton water, zodat je nog wel van het toilet gebruik 
kunt blijven maken en kunt doorspoelen.  
 

 
    

 
Kranen waterleiding 
Om vorstschade te voorkomen zetten we komende week 
alle kranen half open. Zo moeten ze de hele winter blijven 
staan. Niet aankomen dus, we rekenen op ieders 
medewerking. 
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Renovatie clubhuis 
De bouw gaat langzaam maar gestaag door. De mensen van de bouw- en 
technische commissie stoppen elk vrij uurtje erin en dat zal uiteindelijk leiden tot een 
mooi resultaat. 

 

Belangstelling peilen voor gezamenlijke inkoop 
Als vereniging denken we na over de mogelijkheden van een gezamenlijke inkoop 
van biologisch gecertificeerde producten voor de moestuin. Denk hierbij aan 
tuincompost, mestcompost en potgrond in zakken van 40 liter. Gezamenlijke inkoop 
betekent flink lagere prijzen dan in de winkel én levering op ons complex.  
 
We willen echter eerst de interesse hiervoor peilen.  
Heb je hier belangstelling voor? Stuur dan een mail naar secretaris@oudebogten.nl  
Het verplicht je uiteraard tot niets. Bij voldoende interesse zullen we jullie verder 
informeren over de diverse producten, prijzen en het besteltraject. 
 

Mest 
Het is op dit moment voor ons helaas lastig om aan mest te komen. Onze 
leveranciers hebben nog nauwelijks stalmest. Dat heeft vooral te maken met het 
aanhoudende warme weer van de laatste tijd. Ook een eventuele levering van 
paardenmest is niet door gegaan. We blijven zoeken naar mogelijkheden. 
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