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Vandaag 6/11/2021 gaan de nieuwe corona regels in. Bij ons zal
hierdoor het kantine bezoek iets aangepast moeten worden.
Bij binnenkomst gaat u naar de bar om uw QR code te laten
scannen. Dit moet iedereen die de kantine ingaat! Krijgt de
vrijwilliger een groen vinkje op zijn scherm kunt u bestellen en
plaats nemen aan een van onze tafeltjes. Krijgt u een rood
scherm of heeft u geen QR code dan kunnen we u niet verder
binnen laten en wordt u verzocht de kantine weer te verlaten.
Het bestuur gaat ervanuit dat u de kantine dan ook verlaat
zonder problemen of comentaar op het beleid van onze
overheid. Wij hebben de regels niet bedacht, maar moeten ze
wel uitvoeren. Mochten er toch voorvallen plaats vinden dan kan
het bestuur vervolgstappen ondernemen.
In de tuinwinkel bent u verplicht een mondkapje te dragen.
Mogen er nieuwe maatregelen vanuit de overheid op ons van
toepassing zijn, laten wij u dit weten.

HEKKEN WEER GESLOTEN!
Het bestuur heeft meerdere meldingen gehad dat verschillende
vrouwelijke leden bij ons op de vereniging lastig worden gevallen
door mannen die geen lid zijn van onze verening. Omdat deze
vrouwen zich zeker in deze periode dat het weer vroeg donker
wordt niet veilig voelen op hun tuin heeft het bestuur besloten
dat per direct alle hekken weer gesloten worden.
We gaan in overleg met de gemeente of deze optie wanneer ons
winterseizoen begint we altijd de hekken gesloten mogen
houden. We willen namelijk dat iedereen zich veilig voelt op ons
terrein. Zeker onze leden.

U kunt altijd op zaterdag
ochtend tussen 10:0012:00 uur terecht bij de
bestuurskamer voor
vragen of opmerkingen.

Houdt dus de hekken goed gesloten en laat niemand zonder
sleutel naar binnen! Krijgt u bezoek dan kunt u ze zelf ophalen bij
het hek. Zet u uw auto weg op het parkeerterrein sluit dan ook
het hek ookal is het maar voor 5 minuten dat u denkt weg te zijn.
In deze tijd kan er toch iemand binnenkomen.

BURGEMEESTER JAN VAN ZANEN BESCHERMHEER HAAGSE BOND
In onderstaande brief van de burgemeester is te lezen dat hij het een eer vind om beschermheer te
worden van de Haagse Bond. En hoe mooi is dat dit aan hem gevraagd werd toen hij bij ons de 4de
stip uitreikte.

KINDERDAGVERBLIJF AAN DE JAAP EDENWEG
We hebben van de gemeente een brief ontvangen dat het kinderdagverblijf een aangewezen
locatie is waar een kleinschalig project gebouwd gaat worden voor de doorstroming van mensen
uit zorg- en opvanglocaties die klaar zijn om zelfstandig te gaan wonen. Ze hebben een baan,
volgen een opleiding of hebben dagbesteding en kunnen door een stabiele woonplek verder
ontwikkelen. De mensen krijgen individuele begeleiding of groepbegeleiding zodat het zelfstandig
wonen goed verloopt. Het plan is om in het 2de kwartaal 2022 hier mee te beginnen.
Meer weten zoek op internet naar doorbraakplan den Haag.

