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Sinds de coronamaatregelen op 25 maart van kracht werden is het niet stil geworden
op ons volkstuinencomplex. Integendeel. We zien overal mensen hard aan het werk
op hun tuin. Dat is te zien aan de staat van ons complex. Wie eens een wandeling
over het complex maakt ziet hoe mooi vrijwel alle tuinen er bij liggen. Het is voor veel
van ons dan ook genieten van de vele zonuren die we al gehad hebben en wellicht
nog komen gaan. Niet alleen op de tuinen is hard gewerkt. Ook diverse vrijwilligers
hebben zaken op ons complex aangepakt. Ook hier leest u in deze nieuwsbrief meer
over.
De kantine
Op voorschrift van de gemeente is de kantine en het terras op ons complex tot nu toe
gesloten geweest. Onze kantine is geen horecagelegenheid, maar valt onder
kantines van sport- en verenigingsleven. Volgens de laatste berichten is er een kans
dat we per 1 juli open mogen. Zodra dit door premier Rutte is bevestigd, zullen we de
kantine en het terras gaan voorbereiden op de voorwaarden waaronder kantines
weer open mogen. De bijzondere activiteiten die normaal in juni gepland waren,
zullen vervallen. Over de periode na 1 juli zullen we jullie later berichten via de mail.
Spreekuur bestuur
De spreekuren in maart, april en mei zijn vervallen in verband met de
coronamaatregelen. Vanaf juni zullen de spreekuren weer opgepakt worden.
Zaterdag 6 juni en zaterdag 4 juli zal iemand van het bestuur tussen 10.30 en 11.00
uur aanwezig zijn om vragen te beantwoorden, nieuwe contracten uit te geven, etc.
Mocht u tussentijds vragen hebben, dan is het bestuur via email bereikbaar
(pastoorbarten@gmail.com).
De winkel
De winkel is de afgelopen maanden door Fons dagelijks tussen 10.00-11.15 uur, 4 à
5 dagen in de week en altijd op zaterdagmorgen geopend gebleven. In de winkel
wordt steeds 1 persoon toegelaten en de afstand tussen ‘achter de balie’ en ‘voor de
balie’ is vergroot, zodat er minimaal 1,5 meter afstand ontstaat. Dit blijft ook de
komende maanden gehandhaafd.

Werkbeurten
Normaal werd er 1x per maand via ‘werkbeurten’ onderhoud aan ons complex
gepleegd. U heeft hiervoor de indeling in werkbeurten bij de factuur van dit jaar
ontvangen. Omdat i.v.m. de coronamaatregelen geen werkbeurten uitgevoerd
konden worden ligt deze activiteit stil.
Het onderhouden van je eigen tuin en aanliggend pad is door vrijwel iedereen
uitgevoerd. Mocht jij tot de uitzonderingen behoren: ga snel aan de slag! De eisen
aan onderhoud van tuin en pad worden ook de komende maanden gewoon
gehandhaafd en gecontroleerd 😊.
Onderhoud tuinhuisjes
Eens in de twee jaar moeten alle tuinhuisjes (gehuurd of in eigendom) geschilderd
worden. Voor huurders zorgt de vereniging voor de verf. Alle tuinders met een huisje
op de tuin zorgen ervoor dat hun tuinhuisje voor 1 augustus weer strak in de verf
staat. Iedereen met een huisje op de tuin ontvangt hierover bericht.
Onderhoud complex
In de afgelopen maanden hebben verschillende commissies en individuele mensen
hard gewerkt. Sommige zaken zijn voor iedereen zichtbaar, zoals het opknappen van
de winkel. Andere zaken zijn minder zichtbaar, maar niet minder belangrijk, zoals het
op orde brengen van de administratie en het schilderen van de ramen van de kantine.
Ook de komende maanden zullen deze werkzaamheden door gaan. Zo zal
bijvoorbeeld noodzakelijk onderhoud aan de huisjes waar nodig worden uitgevoerd.

Het bestuur

