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Beste tuinders, 
De herfst is begonnen, een seizoen waarin de natuur zich van de meest kleurrijke kant 
laat zien. Het tuinseizoen loopt voor de meeste tuinders weliswaar langzaam ten einde 
maar er is nog van alles te doen. Zeker als je volgend jaar goed voorbereid aan de 
slag wilt gaan. We vragen daarom nog even jullie aandacht voor een aantal zaken. 
 

 
 

Tuin klaar voor de winter? 
Wintervoorraden zijn aangelegd en de tuin kan winterklaar gemaakt worden. Voor de 
één een grote schoonmaak en herinrichten, voor de ander is het een kleine klus. 

Een paar aandachtspunten:  
 

• We krijgen vast ook weer te maken met stevige stormen. Maak daarom een 
inspectieronde over je tuin. Zit alles stevig vast of is goed opgeborgen? 

• Plastic tunnelkasjes kun je het beste ontmantelen. Het frame kan in principe 
blijven staan (mits stevig). Het zou jammer zijn als je schade krijgt óf dat je  
buren hierdoor schade krijgen. De kosten die het bestuur door nalatigheid van 
leden moet maken worden aan de betreffende leden doorberekend. 
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• Laat (zakken met) afval NIET op de tuin liggen. Dit trekt alleen maar 
ongedierte aan en daar zit niemand op te wachten. Neem het mee naar huis 
of composteer het groenafval. Dumpen op of rond ons complex is -uiteraard- 
niet toegestaan. Als we je betrappen is dat einde lidmaatschap. 
 

 

Veel tips en leesvoer via onze website 
Zit je met vragen, zoek je inspiratie of wil je meer kennis opdoen over 
(moes)tuinieren? 

Neem dan zeker eens een kijkje op onze website www.oudebogten.nl onder Tips.  

 

Renovatie clubhuis 
Er is een start gemaakt met de metsel werkzaamheden in de technische ruimte. Het 
vergt nog wat voorbereiding om meters te kunnen gaan maken met metselen en 
blokken lijmen.   

 

Maar…als het zover is kunnen we nog wel wat hulp gebruiken.  
Kun je metselen, blokken lijmen of timmeren? Dan zoeken we jou! Wil je ons helpen 
en heb je je nog niet eerder aangemeld, mail dan naar secretaris@oudebogten.nl  
 
 

Rabo Club Support actie  
Ook dit jaar hebben we weer meegedaan aan de Rabo Club Support actie. De 
Rabobank verdeelt ieder jaar een geldbedrag onder de deelnemende verenigingen en 
stichtingen met een maatschappelijk doel. Ons spaardoel was het verduurzamen van 
ons clubhuis. Leden van Rabobank konden hun stem uitbrengen.  De actie heeft voor 
onze vereniging een bedrag van €136,83 opgeleverd. We bedanken iedereen die op 
ons gestemd heeft.  
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Geen gezamenlijke stro inkoop 
De laatste jaren was het mogelijk om in het najaar vanuit de vereniging strobalen te 
bestellen voor het afdekken van de tuin. We hebben dit jaar een flink aantal klachten 
ontvangen dat er ontzettend veel onkruid zaden inzaten. Daarom hebben we besloten 
dat we dit jaar géén gezamenlijke inkoop doen. 
 

 

 

Tuin opzeggen of graag een andere tuin? 
Leden die hun tuin op willen zeggen kunnen dit doorgeven aan het secretariaat van de 
vereniging via secretaris@oudebogten.nl Doe dit dan voor 1 december. Indien je 
opzegging niet vóór 1 december van het lopend kalenderjaar heeft plaatsgevonden 
ben je verplicht de huur over het volgende jaar te voldoen. 
 
Mocht je in aanmerking willen komen voor een andere óf een extra tuin, geef dit dan 
door via secretaris@oudebogten.nl 
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