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Beste Leden, 

Het overlegcomité van 24 maart besliste over nieuwe drastische maatregelen.                                            

Vier weken lang mag je buiten samenkomen met 4 personen, ook vergaderen kan slechts met 4. 

Wekelijks zenden we jullie een mooie wandeling door.  Zoals het er nu voor staat zal onze jaarlijkse viering 
voor de Kruisdagen niet kunnen plaatsvinden.  

Voor digitale contacten vonden we weinig belangstelling. 

Toch willen we jullie met de Paasdagen iets aanbieden met de actie : zet ons dorp in de Zonnebloemen. 
We bezorgen jullie ingesloten een mooi zakje met Zonnebloemzaadjes . 

Doe jij mee ? 

Een beetje competitie mag wel, met ons bestuursteam zullen we u de komende maanden op de hoogte 
houden van onze acties die we plannen rond de zonnebloemen. 

Wat kan in aanmerking komen voor selectie en prijs :   

- De hoogste bloem     
- De grootste bloem ( diameter) 
- De mooiste bloem 
- Het meest aantal bloemen 

Tijdens de komende maanden volgen we de groei en bloei van uw zonnebloemen, u verneemt hierover 
later meer. 

Begin alvast met zaaien : 

- zorg voor een mooie zonnige plaats 

- zorg voor goede grond 

- zorg ervoor dat de bloemen goed zichtbaar zijn. 

Let op :  

Als het buiten nog te koud is, gebeurt er niets want een zaadje heeft warmte nodig om te kiemen. 
Voorzaaien kan binnen in potjes, rechtstreeks in de tuin zaai je best na de ijsheiligen 11-14/ mei.    Als je 
in mei zaait, verleng je de bloeiperiode naar augustus en geniet je in september nog van bloemen. 

Als iedereen meedoet zien we vanaf juli-augustus waar onze leden van de Landelijke Gilde van Belsele 
wonen. Dat zou tof zijn! 

We kijken er met ons team alvast naar uit om jullie allen zo snel mogelijk weer te kunnen ontmoeten op 
een of andere gezellige uitstap of activiteit van onze afdeling. 

Hou het gezond en hopelijk zo snel mogelijk gevaccineerd ! 

Uw voorzitter. 

Marc De Tender 
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