
 

• De herdenking op 4 mei:  
De herdenking bij het monument bij de ingang van ons park kan op 4 mei 
natuurlijk niet op de gebruikelijke manier plaatsvinden. 
Daardoor zal er geen herdenking zijn met publiek.  
Een paar minuten voor acht zal the Last Post worden afgespeeld, 
waarna namens het bestuur bloemen worden neergelegd bij het 
monument en er twee minuten stilte wordt gehouden. 
 

• De Open Dagen: 

Dit jaar zullen er ook geen Open Dagen zijn. 

• 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. 

 

• Werkbeurten: 

De werkbeurten in april en mei komen te vervallen. 

De eerstvolgende werkbeurt is op zaterdag 6 juni, tenzij de maatregelen nog niet zijn 

ingetrokken. Nader bericht hierover volgt. 

 

• Maatregelen ivm corona-virus 

(herinnering): 

Uitgangspunt voor iedereen, dus ook 

voor tuinders, is:  

Blijf zoveel mogelijk thuis. 

Een frisse neus mag je halen als jij en 

je huisgenoten gezond zijn.  

Die frisse neus kún je op de tuin halen.  

Wil je ondanks het advies om vooral thuis te blijven toch naar de tuin, doe dit dan bij 

voorkeur alleen of met één huisgenoot.  

Hou altijd, dus ook op het tuinpark en op de tuin, minimaal 1,5 meter afstand van 

anderen.  

Ontvang geen andere mensen op je tuin. 
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