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Beste leden van de POM,
Hier is een nieuwsbrief van Thomasvaer en Pieternel,
zo kort voor de kerst, nou dan weet je het wel.
T. Lieve mensen, allen leden van de POM, het jaar 2021 is bijna al weer om.
En we bereidden ons voor op een samenzijn in Wognum, vroeg in het nieuwe jaar.
Maar dát krijgen we helaas niet voor elkaar.
P. Ja, jammer Thomasvaer, nog steeds corona,
dus een avondlockdown, en zelfs Pomona,
godin van de boomvruchten, zij kan niet bewerken dat we ons niet hoeven te beperken
om gezellig bij elkaar te komen en te gaan bomen over fruitbomen.
T. Nee, dat feest gaat helaas weer niet door; de tweede keer dat corona dit verstoort.
Tussen de virusgolven die ons teisterden kwamen toch wél de open dagen aan de beurt
en konden we de leden en publiek ontvangen, dus daarover gelukkig niet getreurd.
P. En ook de cursussen konden doorgaan, ziekten en plagen en onderhoudssnoei.
Ook de ledensnoeidag pas geleden, kwam door de maatregelen niet in de knoei.
Het snoeien door de mobiele brigade kon in de buitenlucht natuurlijk wél doorgaan.
En ook het werken in de collectieboomgaarden, dat kunnen de vrijwilligers wel weer aan.
T. De bomenuitlevering ging ook dit jaar niet van een leien dakje.
Vertraging en schaarste bij de kweker deden bij deze activiteit een duit in het zakje.
Wel hadden we hierbij drie weken later beter weer dan op de oorspronkelijke dag.
En dat was toch mooi meegenomen bij deze activiteit onder de POM-vlag.
P. Maar gezellig met z’n allen in een zaaltje, dat zit er voorlopig helaas niet in.
Met de zeer besmettelijke omikronvariant houdt dat veel te veel risico in.
Het jaar 2021 gaat nu spoedig naar het einde en wat 2022 ons brengen zal?
Hou vol! Er komt ooit licht aan het eind van de tunnel en hopelijk is dat spoedig het geval.
T. + P. Wij wensen u alle goeds en vooral gezondheid met de kerst en in het nieuwe jaar!
Met een hartelijke POM-groet voor ieder van Pieternel en Thomasvaer.

