
Aanvullende verslagen van de diverse commissies over 2021 

Kaskrakers 

In het jaar 2020 zaten we nog volop in de coronamaatregelen, gelukkig was dat het afgelopen jaar 

veel minder en konden we de kas weer ‘open’ doen zoals bedacht. 

De online plantengids is niet voortgezet, vanwege het vele werk. Wel is er een plantenlijst te vinden 

op de website, die tijdens het seizoen af en toe bijgewerkt wordt. Echter, langskomen en 

rondsnuffelen werkt nog steeds het beste. 

Vorig jaar hadden we nog een tekort aan mensen die vast in de kas wilden komen helpen, maar dat is 

gelukkig opgelost: Eliane Mesman en Lisa Hogers zijn ons team komen versterken.  

De kascommissie bestaat nu uit: Karel en Marianne Schram, Thieme van Beek, Anna Berkman, Gea 

van Straaten, Arnoud Glaudemans, Hester van der Heijden, Eliane Mesman en Lisa Hogers. En ook al 

heeft Lies Smit geen eigen tuin meer, ze komt nog trouw helpen op de zaterdagochtend. 

We hebben met behulp van Jan de oude compostbak in ere hersteld en de werktafel 

geoptimaliseerd, zodat we dit jaar ons afdak kunnen realiseren. 

De plantentafels in de glazen kas en koepelkas zijn geschilderd en van nieuw vilt voorzien.  

We geven geen kraanwater meer aan de planten, maar hebben een pomp waarmee we slootwater 

gebruiken om de planten water te geven.  

Ons zaaigoed is van biologische kwaliteit en wordt ingekocht bij de firma de Wal. We richten ons op 

verzoek van de leden op groen dat tegen droogte kan, zoals grassen en kruiden, bijengoed en 

groente. Maar de ‘gouwe ouwe’ zoals de Dahlia’s, Geraniums en de Margrieten blijven we natuurlijk 

ook trouw. Nu we weer op vakantie mogen, kijken we natuurlijk ook rond in het buitenland, en 

proberen we ook daar zaad te verzamelen en hier op te kweken.  

Naast veel aanloop en verkoop door ‘Tuinwijckers’, weten ook steeds meer tuinders van omliggende 

tuinparken onze kas te vinden. Zo lijkt elk jaar de omzet te groeien. 

Het betalen van het zaaigoed, gaat nu via de winkel. Men kan, met het bonnetje uit de kas, in de 

winkel betalen.  

Dit jaar is het hele pad tussen de tafels geëgaliseerd en hopen we op een afdak boven de werktafels.  

Commissie Duurzaamheid 

 

We hebben ons in 2021 bezig gehouden met: 

- Het inzamelen tegels. NK tegelwippen. Met groot succes honderden tegels verwijderd van Tuinwijck  

  mede dankzij de hulp van het winkeltje. 

- Het uitzetten van een wandelpad in groter belang voor de volkstuinen in Noord, wordt afgerond in  

  de lente van 2022. 

- Verdere aanplant en aanleg voedselbos. Nu alleen nog voor groenafval stormschade gebruikt. In  

  2022 in gebruik voor algemeen groenafval. 

- Enquête groene paden na 3-jarige pilot. Uitslag in de nieuwsbrief.  

- Controle groene paden. 

- Groei Appel en Ei naar 73 leden. 

- Meerdere artikelen in de Gazet en op de website. 


