
VvNU Berkhout/Bobeldijk Jaarverslag Tuinclub Sub-Rosa 2019 

De jaaragenda werd eind februari opgemaakt. 

Een planning voor iedere maand een bezoek aan een tuin of iets dergelijks. 

Bij Tinie Jaapies is een voorjaarsstuk gemaakt. Zij heeK dit samen met Cécile verzorgd. 
We zijn bij Ans geweest, die van Berkhout naar Wognum is verhuisd. 
De kruidentuin van Trees Sijm in Wadway werd bezocht en Trees gaf uitleg over het gebruik en de 
werking van de kruiden. 
Heel interessant! 
We zijn bij Piet en Ada Vrugt in Hensbroek geweest, die een kwekerij hebben met vaste planten. 
Ze hebben een prachUge collecUe, maar niet voor parUculiere verkoop. 

Met de eendaagse tuinreis van de tuinclub uit Schellingwoude zijn ook een paar dames van “Sub 
Rosa” mee geweest. 

Marianne, net terug van vakanUe, zag dat haar tuin er prachUg bij stond en dat de rozen zo mooi 
bloeiden. 
Ze heeK ons spontaan uitgenodigd en we hebben een paar fijne uurtjes in de tuin doorgebracht. 

25 juli, de heetste dag van de zomer 2019, werd het bezoek aan de tuin van Waltraud van de Woude 
in Spierdijk afgelast. 
Een week later kon het wel doorgaan. 
Waltraud heeK een prachUge grote tuin met twee vijvers. Een natuurvijver en de tweede is 
kunstmaUg aangelegd. 
Een idyllische tuin! 

Bij de familie Engberts in Nibbixwoud hebben we een workshop “mezenmandje vlechten” gevolgd. 
Daarna nog een rondleiding door de tuin, waar onder andere fruitbomen van oude rassen staan. 

Cathy de Lange stelde haar huis open om haar poppenhuizen te bewonderen. 
Verbazingwekkend om te zien wat zij allemaal gemaakt heeK! 
Ook de tuin werd niet vergeten. 

Drie leden bezochten het Arboretum van de Nieuwe Oosterbegraafplaats in Amsterdam. 
Een gids gaf een rondleiding, wat heel indrukwekkend was. 

Als afsluiUng van het jaar zijn we naar de Intratuin in Blokker geweest. 
Sommige van ons hebben nog een kerststuk bij Casa Flores gemaakt. 

Dit was het voor het jaar 2019 en op naar ons nieuwe lustrumjaar! 

Tuinclub “Sub Rosa”  Tine Wi`e en Ans de Boer januari 2020. 

 


