Beste Tochthoekers,
2020 is bijna voorbij, nog een paar ‘feest’dagen en klaar.
Afgelopen week heeft Van Dale weer het woord van het jaar gekozen. Uit de vele inzendingen is
gekozen voor ‘anderhalvemetersamenleving’. (een hoop punten bij scrabble)
Persoonlijk dacht ik meer aan het woord ‘takkejaar’. Iets minder punten maar toch….
Afgelopen februari stond ik even stil, ik had namelijk geen jaaroverzicht 2019 geschreven voor de
website van de vereniging. Destijds niet wetend dat zo’n 2 maanden later heel Nederland, Europa en
de wereld tot stilstand zou komen.
Afstand houden tot elkaar, overal je handen desinfecteren of wassen en enkele droegen toen al
vrijwillig een mondkapje. Scholen gingen dicht evenals de musea en winkels en iedereen die kon ging
thuis werken. Uitzondering was er voor de vitale bedrijven en -beroepen.
Voor onze vereniging betekende dit geen bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering
werd schriftelijk afgehandeld, voor zover ik dit heb kunnen achterhalen is dit nog niet eerder
voorgekomen.
De werkbeurten moesten worden uitgesteld en de jaarlijkse barbecue werd niet georganiseerd.
Tussen alle door de regering opgelegde beperkingen hebben we toch nog de werkbeurten kunnen
inhalen.
Tot begin december wederom Nederland op slot ging, helaas moest het bestuur het besluit nemen
om de winterwerkbeurt met soep en broodjes af te zeggen. We hopen dit in Januari 2021 alsnog te
kunnen inplannen.
Nog een kleine update betreffende de ratten.
Iedere 2 weken bezoekt Rentokil onze vereniging en loopt alle vangkasten langs. De eerste
knaagdieren zijn gevonden in de neergezette kasten.
Hierbij nogmaals aan éénieder het verzoek, blijf van de kasten af ook als er een staart uitsteekt.
Komend jaar zullen er enkele wijzigingen gaan plaatsvinden binnen het bestuur. Uiteraard zijn we
altijd op zoek naar nieuwe bestuursleden.
Daarnaast hoop ik dat we snel terug kunnen naar het ‘oude normaal’ en dat ik jullie allen in goede
gezondheid weer mag zien tuinieren.
Rest mij iedereen hele fijne feestdagen, een gezond en groeibaar 2021 toewensen.
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