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Nieuws vanwege het coronavirus












Vanwege de uitbraak van het coronavirus en de richtlijnen van de overheid om
verdere verspreiding en besmetting te voorkomen heeft het bestuur besloten
om ALLE komende activiteiten tot 1 JUNI niet door te laten gaan. Voor de
duidelijkheid: zie onderstaande opsomming
Wo 8 apr Thema-avond bloemschikken
Do 23 apr Alg.lezing “Schaduwplanten”
Za 9 mei Eendags-tuinenreis naar kasteel Beervelde (B)
Ma 11 mei Voorjaarsoverleg bestuur-kerngroepen
Wo 13 mei en 10 juni Thema-avond bloemschikken
13 t/m 17 mei Gardenista
Mei algemene buitenexcursie (voorjaarsexcursie) “Maria Hendrikx”
Do 21 mei (hemelvaart) excursie kerngroep dendrologie (Jan vd Velden Tuinen)
Tuinbezoeken april-mei kerngroep vaste planten
Cursussen/workshops bloemschikken (Famke Weerts en Francé van Kemenade)

Zomerreis 21 t/m 27 juni (Duitsland-Frankrijk-Luxemburg)
Na zorgvuldig intern overleg is besloten de reis te annuleren. De risico’s zijn te groot. Nagenoeg de hele
deelnemersgroep valt qua leeftijd binnen de meest kwetsbare risico-groep en ook het reizen zelf kan niet
plaatshebben binnen de richtlijnen van het RIVM. Annuleringen (busreis, tuinbezoeken, hotels, maaltijden c.a. )
moeten bovendien ruimschoots vooraf gebeuren.
De deelnemers zullen persoonlijk worden geïnformeerd en de betaalde reissom wordt terugbetaald.
Voortuinenwedstrijd
Over al dan niet doorgaan is contact geweest met het RIVM. De wedstrijd kan vooralsnog doorgaan. De
keuringen (medio mei – eind juni – augustus) vinden plaats. Dit gebeurt namelijk door 1 persoon (keurmeester)
en binnen de richtlijnen van het RIVM. Over de slotmanifestatie (presentatie van de uitslagen) wordt te zijner
tijd nader beslist. De deelnemers worden geïnformeerd.

Afgelasting van bovengenoemde activiteiten houdt in dat onze afdeling tot 1 juni nagenoeg
volledig stil komt te vallen
Over het wel of niet doorgaan van activiteiten na juni zal het bestuur in een later stadium een beslissing nemen,
afhankelijk van de dan geldende situatie, adviezen en maatregelen van de regionale en landelijke overheid.
Wij begrijpen dat het bovenstaande een grote impact heeft op ons aller welbevinden. Evenwel geldt primair
onze gezondheid. Als afdeling kunnen wij niet de verantwoordelijkheid nemen uw gezondheid in gevaar te
brengen. Ben dus voorzichtig en blijf gezond. We hopen op betere tijden na de komende zomerperiode en
geniet van uw tuin en planten.
Nog een laatste opmerking: geef deze info. aub door aan een mede-lid die niet beschikt over een digitaal
communicatiemiddel en bel mekaar ‘ns af en toe op in deze tijd.
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