12 maart 2020

•

Bijna is het zover! Het nieuwe tuinseizoen is bijna daar.
Op zaterdag 4 april zal de kantine weer haar deuren openen. Natuurlijk
zouden wij het als barteam fijn vinden om elk weekend op de zaterdag en
zondag open zijn, maar daar hebben we hulp bij nodig.
Wat houdt het in om in de kantine te werken?
Op zaterdag zijn we geopend van 12:00 t/m 17:30 en op zondag van 13:30 t/m 17:30.
Als je dienst hebt, zorg je dat de kantine op tijd geopend is. Met mooi weer kunnen de
klapdeuren open en kunnen de klanten gezellig een drankje drinken op ons terras.
Tijdens je dienst zul je de mensen bedienen die een hapje of een drankje willen
nuttigen. We hebben ook frituur, dus dat moet je wel onder de knie hebben.
Qua betalen hebben we pin en contant. Natuurlijk word je ingewerkt, zodat
je vol vertrouwen een leuke bardienst kunt draaien. De fooi die je krijgt
tijdens je bardienst mag je zelf houden. Na afloop van de dienst moet de bar
weet netjes achtergelaten worden en de koelkast weer aangevuld worden
voor de volgende dienst.
Lijkt het je leuk om ons barteam te versterken?
Neem dan contact op met het bestuur of doe een briefje in de bestuursbrievenbus met
je gegevens erop. Ook is er de mogelijkheid om op zondag 22 maart langs te komen in
de kantine. We hebben dan van 13:00 uur tot 14:00 een bijeenkomst met alle
vrijwilligers van de bar.
Schroom niet en meld je aan als barvrijwilliger!!
Met vriendelijke groet, kind regards, Bianca Kok

•

Denk nog aan de takkendag:
Op zaterdag 14 maart: van 9 uur tot 11.30 uur is een
takkenversnipperaar aanwezig op het complex.
Deze rijdt rond en komt langs uw tuin. Als u takken heeft, zorg
dat ze dan voor OP uw tuin liggen (dus niet op het pad of op
het plein). Uiteraard dient u ook zelf aanwezig te zijn.
Het bestuur

•

Denk ook aan het weer aansluiten van het water:
Zaterdag 4 april zal worden begonnen met het aansluiten van de hydrofoor
pompen. Dit vergt enige tijd, vooral om de druk weer op te voeren.
Het is dus beter dat u even wacht met tappen zodat de druk ook achter weer
redelijk is.
Wel doet U er goed aan om voor die tijd te controleren of de hoofdkraan
gesloten is. Deze bevindt zich voor uw hek/tuin pad.Ook de kranen binnen
sluiten.
Bij het in gebruik nemen spoelt u even de leiding kort door, dat hoeft dus niet
meteen.
Mocht het onverhoopt toch gaan vriezen, dan stellen we het uit.
Het bestuur.

