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Beste vrijwilligers,
Het heeft even tijd gekost maar dan heb je ook wat: de
grote picknicktafel. Op de foto hiernaast wordt door
drie generaties gepuzzeld op de montage. Op de andere
foto zie je een zonnewijzer in wording, die misschien
vandaag afgemaakt is. We zullen zien!
De weersvoorspelling wisselt met het uur. Misschien
gaat het morgen onweren, maar of het ook echt gaat
regenen in de tuin moeten we maar afwachten...

Misschien kunnen we morgen 21 mei nog een uurtje maaien. We gaan
de kuipstoeltjes (kringloop) schoonmaken en we halen nog een paar
stoelen bij iemand uit de flat op. Het lukt vast ook nog wel om de
planten van Marilies op de afgesproken plek in de grond te zetten.
Slagen we erin om de entree netjes egaal en stevig te maken voor
zaterdag?

Openingsfeest
Wie kan begeleiden bij kinderactiviteiten: verven, koekhappen en eventueel de
kruiwagenrace? Voor de spulletjes is/wordt gezorgd.
Wie wil zaterdagochtend helpen met opbouwen/inrichten van terrein?
Om 10 uur worden de biertafelsets gebracht en we gaan de partytent en het podium
opzetten. Er is wat spierkracht of slimheid en hulpmiddel nodig om vuurkorven en hout naar
het terrein te brengen. Wie kan een vuurkorf (om broodjes in te bakken) van huis
meebrengen? We gaan die ochtend de kinderspelactiviteiten voorbereiden en natuurlijk
maken we terrein even schoon.
Om je alvast een indruk te geven van zaterdag 24 mei vind je in de bijlage de uitnodiging.
Het feest begint om 13:00 uur met akoestische muziek van de Zagerij. Kom allemaal en
neem familie of vrienden mee: een goede gelegenheid om te laten zien wat we samen
opgebouwd hebben!
Maar eerst morgen: wie komt helpen? Omdat het gaat regenen (we verwachten dat dat pas
in de middag zal zijn) plannen we aanwezig te zijn van 10 - 12 uur.
Tot ziens, Hanna

