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Wist u dat:
-

afgelopen zaterdag de mini doedag werd
gehouden. Het enthousiasme onder de
tuinders was groot want er waren meer dan
22 tuinders . Rond 09.00 uur werd er gestart
onder leiding van Dick en Bren. Er werd
gewerkt aan een drietal projecten . Nadat er
een verdeling was gemaakt ging iedereen aan
het werk. De projecten bestonden
voornamelijk uit het egaliseren van de wal op
de parkeerplaats, het betegelen van het
voetpad achter de mest- en composthoop ,
het brengen van afrasteringspalen langs de
beek en het maken van een voetpad naar de
beek aan de zuidkant van onze moestuin,
zodat daar makkelijk water uit de Beek
gehaald kan worden. Daar ligt namelijk nog
geen wateraansluiting.
Rond 10.00 uur werd er gebeld en was het tijd
voor het nemen van een heerlijk bakkie koffie
met iets lekkers erbij, die zoals gewoonlijk
weer was verzorgd door Agnes.
Na deze opkikker werden de projecten weer
opgepakt en afgewerkt. Rond 12.00 uur was
iedereen moe en voldaan en keek men terug
op een gezellige doedag . Op vallend in deze
was dat men elkaar corrigeerde als men de
corona regels overtrad. Waarvoor hulde.
*-*-*

-

de oever van de Lapeersebeek afgelopen
week is afgewerkt en ingezaaid met gras en
klaver. Wat de tuincommissarissen opviel is
dat de ligging van een aantal moestuinen
aanmerkelijk hoger lag dan de nieuw
aangelegde oever. Het beste zou zijn als er
een beschoeiing aangebracht zou worden
zodat grond en water tegengehouden kon
worden. Inmiddels hadden wij het een en
ander op het internet bekeken. De prijzen
waren niet mis.
Om te kijken of het nog op een manier
bekostigd kon worden hebben wij gebeld
met het Waterschap. We vroegen hen langs
te komen . Samen hebben zij vanmiddag
langs de gehele Beek gelopen. Wij gaven aan
dat een houten beschoeiing van 25
centimeter hoogte ons probleem zou worden
opgelost. We konden uiteindelijk tot een deal
komen. Het Waterschap gaat 170 meter
hardhout (dikte 2 cm en 25 cm hoogte ) aan
ons ter beschikking stellen. Wij dragen zorg
voor het aanbrengen van de beschoeiing. Op
korte termijn zal het hout worden geleverd.
Daarna weer een mini doedag.
*-*-*

