
Het verslag van tuinclub Sub Rosa 

 

Onze eerste bijeenkomst is bij Tine Witte.  

We werden onthaald met koffie, thee, sapjes en stroopwafels en paaseitjes. 
Marie ̈tte leest een gedicht voor van Guido Gezelle, het Meezennestje in oud Hollandse taal. De kas is 
gecontroleerd door Tinie Jaapies en Corrie Blom en is goed bevonden. 
De jaarlijkse bijdrage is vastgesteld op €5,=. Penningmeester is Ans de Boer.  

Voor het nieuwe jaar zijn er voldoende ideee ̈n, die door Marianne van der Neut op papier worden 
vastgelegd. Na een rondje door de tuin gaan we huiswaarts. 
Wat we toen nog niet wisten was, dat alles door de pandemie van Corona, zou veranderen. 
Tuinbezoeken gingen niet meer door, anderhalve meter afstand, mondkapjes dragen, aantal te 
ontvangen personen thuis ging van 4 naar geleidelijk 1 persoon.  

Heel veel beperkingen, winkels en horeca dicht, online bestellen en ophalen of laten bezor- gen. 
Uitjes met de trein, musea, etc. gecanceld zo ook reisjes. 
De zomer was wel prachtig, dus werd er gefietst en gewandeld en lekker in de tuin gewerkt en 
daarna genieten!!  

Het virus woekert voort. Meer beperkingen en grenzen gesloten. 
Tussendoor was het voor mij nog wel mogelijk om naar Zweden en Noorwegen te gaan.  

Tine Weernink heeft in het najaar nog een schema gemaakt i.v.m. ons 20 jarig bestaan, om de tuinen 
te bezoeken van onze leden (12 leden). 
17 september, 24 september en 1oktober, 3 á 4 personen konden de uitverkoren tuinen be- zoeken. 
Er was een gezellig onthaal door de gastvrouw, en een attentie van Tinie en Cecile voor ons 
jubileumjaar.  

Zo bleven wij goed op de hoogte van iedereen. Een heel goed idee.  

Ineke Blankendaal 21 februari 2021.  

Dit jaar geen aparte verslagen van de filmclub en de wandelgroep. Er is daar bijna niets meer mee 
gedaan. We gaan kijken wanneer we dat weer op kunnen starten. Voorlopig zien  



 

we dat nog niet gebeuren. Dus lekker zelf wandelen met een buurvrouw of vriendin is na- tuurlijk 
altijd mogelijk.  

 


