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Beste tuinders

Nu wij gemeenschappelijk in bijzondere omstandigheden verkeren is deze paasgroet anders dan in
andere jaren.
Hoewel de natuur en het weer ons prachtige beelden laten zien is de andere werkelijkheid dat wij
bezorgd zijn voor een virus dat onze levens verstoort. Gelukkig gaat de natuur autonoom haar gang
en is de lente in volle omvang begonnen.
Wat een voorrecht hebben wij tuinders dat wij binnen de overheidsregels kunnen genieten van de
betrekkelijke vrijheid op onze tuinen.

Onderhoud
Zoals jullie vast wel hebben gezien wordt ondanks alles veel gedaan door een klein groepje mensen
om naast de eigen tuin ook de borders, insectentuin en de paden te onderhouden. Juist nu blijkt de
schoonheid van de natuur mensen gerust te stellen en te bemoedigen. Het bestuur bedankt jullie
zonder namen te noemen dat deze aandacht en extra inzet door jullie wordt gedaan!

Mocht een van jullie meer tijd hebben om te besteden dan je eigen tuin nodig heeft, meld je dan bij
het bestuur. Er wordt nu geen Algemeen werk georganiseerd maar dat neemt niet weg dat op
individuele basis wel werkzaamheden kunnen worden verricht.

Toegangshek
Zoals jullie wel gemerkt hebben hapert het slot ondanks een nieuwe cilinder. Door de constructie
blijken er steeds weer problemen en is het bestuur van mening dat wij een nieuw toegangshek
moeten hebben.
We houden jullie uiteraard op de hoogte en hopen dat het slot blijft werken tot de definitieve
plaatsing van een nieuw hek. Wij hebben offertes voor 2 opties gevraagd, n.l. een toegangshek zoals
nu of een hek dat bestaat uit 2 delen zodat fietsers en voetgangers gebruik kunnen maken van een
aparte poort.
Afhankelijk van de mogelijkheden om een ALV te organiseren zijn wij van plan om dit misschien
schriftelijk voor te leggen indien wij niet mogen samenkomen voor de ALV.

Het bestuur wenst jullie mooie paasdagen toe ondanks het gemis van familiebezoek en mogelijkheid
om van huis of tuin te gaan en hopen jullie allemaal op gepaste afstand zo nu en dan te ontmoeten
op onze tuinen.

Het bestuur

