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DE KLEINSTE IJSTIJD

VEEL REACTIES

Vorige week zaterdag gingen de temperaturen al flink omlaag en zondag was het
een sneeuwdag. Maandag viel er nog een
laagje bloemsneeuw bij en de hele wereld
veranderde in een sprookachtig winters
wonderland. Deze week ging het werk
binnen door, maar met minder mensen
dan ervoor. Omdat er heel veel tussentijds te organiseren en regelen bleek.

De Nieuwsflits wordt gewaardeerd,
zo blijkt uit de vele reacties: bedankt
- ga door - fijn dat jullie ons op de
hoogte houden. Een bijzondere
reactie kregen we in de vorm van
een schenking van € 100 voor de
renovatie met daarbij de woorden:
‘complimenten voor de vrijwilligers
die zich daarvoor inzetten’. Dank!

Vorst op komst? Dan ontdooit heel
Binnendams. Tot aan de Peursumse
Vliet toe worden alle ijzers uit het
vet gehaald en kijkt iedereen elke
ochtend naar de ijsdikte…

DE STAND VAN ZAKEN

BIJSCHRIFT

Het voorhuis is bijna rond; alleen De Etage,
de receptie en de depotzolder nog. Dan de
expositieruimte afmaken. En als het weer
het toelaat gaan we verder met de bijgebouwen, het erf en de tuin. We hebben nog
een lange maar uitdagende weg te gaan.

Deze keer alleen
plaatjes: dus
‘zonder titel’;
wat te zien is
spreekt voor
zich. Vandaar.

PRIJSVRAAG

VERPOZING

In nummer 26 was een kleine
foto opgenomen met de vraag
of iemand wist wat dat was.
Boerenkool kregen we van
verschillende lezers te horen.
Klopt. Onder de goede inzending is intussen een prijsje
verloot en toegestuurd. Dank
voor deelname.
RUBRIEK
MET
DOEDINGEN:
OM EVEN
UIT DE
SLEUR TE
ZIJN VAN
ALLE
DAGEN
THUIS

Jaarlijks tellen we onze
tuinvogels. Dagelijks
kunnen we genieten van
de vogels in de tuin of op
het balkon. Gooi eens
een rimpelig geworden
appel ergens buiten
neer. Een prachtig gezicht. En rustgevend.

VEEL GEHOORDE VRAAG
Klussen in coronatijd vergt extra inspanning. Wekelijks kijkt Alida een
week vooruit en vermeldt wat er kan
of moet. Daaf van Wijngaarden plant
alles coronaproof in en Alida vult de
laatste aanpassingen in, controleert
het en verstuurt de weekplanning.

ANDER WEER?
In de vorige editie kondigden we andere weer aan.
Dat doen we hier nogmaals en daarmee nemen
we afscheid van de foto’s
hier links en recht. ’t Is
bijna voorbij die winter…’

QUOTE:

Maak er geen gewoonte van elke dag iets te doen waar u feitelijk tegenop ziet.
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