Bijzondere deelnemers…..

Nr. 22, 2e jaargang, september 2020.

In deze Nieuwsbrief een terugblik op
de Doe Dag van 19 september.
Overlijden
Ook op deze plaats wil het bestuur ons lid Fake
Schonewille condoleren met het overlijden van
zijn vrouw. Wij wensen Fake en de familie veel
sterkte.

Op De Punt kwam rond 09.30 Gijs op zijn
scootmobiel aangereden ! ( drie jaar geleden ernstig
ongeluk in Scherpenzeel gehad ). Gijs zocht “zijn
werkplek” op de parkeerplaats , ging aan de slag
en nam later een stoel erbij want hij werd wat
moe 😊. Bedankt Gijs, mooie actie !
Ook op De Valeriaan zagen we een bijzondere
activist, een zeer jonge medetuinder haakte daar
in en hij is de hele ochtend druk geweest met het
verslepen van stokken die vrij kwamen door het
snoeiwerk.
Zo zie je…….de ”Doe Dagen”…, er is voor ieder
altijd wel passend werk te organiseren !

DOE DAG.
Op 19 september werd op beide complexen weer
de bekende Doe-dag georganiseerd.
Dat deze dag toevallig viel op de jaarlijkse
“Wereld Opschoon Dag” wisten wij niet, ontdekten
wij later, maar wel een grappig idee.
Om 9.00 uur waren op De Punt 12 en op De
Valeriaan 8 mannen en vrouwen aanwezig. Een
lagere opkomst dan op eerdere bijeenkomsten dit
jaar.
De aanwezigen werden hartelijk ontvangen door
de tuin-commissarissen, die ook het programma
voor deze ochtend verder uitlegden:
Op De Punt:
-het voetpad achter het mestdepot verlengen
-schoonmaken parkeerplaats en wal
-hekwerk aan de buitenkant onkruid vrij maken.
Op De Valeriaan:
-struiken aan voorkant snoeien
-mestgoot schoon
-waterputten schoonmaken
Om half 11 natuurlijk ruim tijd voor koffie en
heerlijke lekkernijen. Weer dank voor de bakkers
van de heerlijkheden bij de koffie.
Om 12 uur zijn we gestopt, de klussen waren
klaar. Alleen de buitenkant van het hekwerk van
De Punt moet nog afgemaakt worden. Misschien
nog een keer een mini Doe-Dag.
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