
Verslag van de TUINVROUWEN 2020.  

Op 13 februari tijdens de jaarvergadering werd de nieuwe tuinclub geboren. 
Sub Rosa heeft al heel wat leden en kon er niet nog wat bij hebben. Daarom besloten Lucia Spitteler 
en Waltraud van der Woude de TUINVROUWEN op te richten. 
In eerste instantie waren we met twee leden maar al gauw voegde Trudy Rus zich bij de club. In juni 
voegde Joke Knaap zich daar ook aan toe.  

Eind mei hebben we bij Waltraud in de tuin onze eerste bijeenkomst belegd, alles uiter- aard volgens 
de nieuwe richtlijnen, op gepaste afstand van elkaar. Gelukkig is dat in de tuin al snel te realiseren. 
We wisselden stekjes en zaadjes uit en bezochten een aantal tuinen in de kop.  

In augustus togen Trudy en Waltraud naar Opperdoes en Ursem en onderweg hebben we tussen de 
buien door geluncht in de Theetuin in Twisk. Heerlijk genieten was dat. 
Ook hebben we met ons viertjes de verrassingstuin in Lambertschaag bezocht waar de ei- genaresse 
ons, ondanks de zware storm van de nacht ervoor, enthousiast onthaalde met koffie /thee en 
heerlijk eigen gebakken cake. Een prachtige tuin met heel veel hoekjes en gaatjes en heel wat werk. 
Jammer van de aanhoudende regen.  

Deze maand hebben we ook heerlijk thee gedronken bij Lucia in haar opgeknapte tuin. Wat een 
prachtig plekje aan het water!  

In september zijn we naar Hensbroek geweest waar we de tuin van de familie Meeuwes be- zochten. 
Een prachtige tuin met veel keramiek die door de eigenaresse zelf gemaakt was. Omdat het het 
einde van het seizoen was konden we de keramiek met korting kopen en de volgende dag al ophalen.  

We stapten dan ook voldaan op onze fietsen om huiswaarts te keren.  

 



 

We hebben ons jaar afgesloten bij Joke in haar mooie tuin in Hoorn. Heel verrassend te zien dat ook 
deze tuin op het water uitkwam. 
Komend seizoen willen we eerst in de tuin van Trudy afspreken en onze plannen zijn om ook een 
bezoek te brengen aan de Hortus in Alkmaar. Verder zullen we vast weer op pad gaan om diverse 
tuinen van de Top in Kop en van de Groene Route te gaan bekijken. Alles lekker dicht in de buurt.  

Wij kijken ondanks alle beperkingen vanwege de Corona terug op een heel inspirerend en vooral 
gezellig tuinjaar.  

Mocht je zin hebben om je aan te sluiten, dat kan altijd! Hoe meer tuinplezier hoe beter!  

 


