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JAARVERSLAG VAN DE WERKGROEPEN GROEN/WIJKTUIN REKERDIJK
In het begin van het jaar zijn er weer diverse reconstructies, door de gemeente,
uitgevoerd aan het openbaar groen in diverse delen van de wijk. Deze reconstructies
zijn mede op advies van de werkgroep uitgevoerd. Ook werden de aangevraagde
“Hanging Baskets”geleverd. In maart is de werkgroep Wijktuin Rekerdijk weer gestart
op de tuin met o.a. het her inrichten van de voorbeeld tuinen. Ook zijn de
kweekvakken aangepast en diverse planten in potten gezet t.b.v. de bewoners die
delen van het openbaar groen onderhouden. Bij de start werden we onaangenaam
verast door de mededeling van de BIOBUS dat er dit jaar geen schooltuinen zouden
zijn i.v.m. het ontbreken van de financiële middelen. Gelukkig heeft de toenmalige
wethouder, vlak voor het vallen van het college, een financiële toezegging gedaan en
is alsnog de BIOBUS gestart met de schooltuinen. Enkele leden van de werkgroep
Wijktuin Rekerdijk zijn bij de start begonnen met het kweken van éénjarig plantgoed
welke tijdens de voorjaarsmarkt te verkrijgen waren. Twee leden van de werkgroep
Groen zijn actief bezig geweest met het regelen van grond en planten voor de
“Hanging Baskets”. Door kwekerij Groot zijn ruim 200 Surfinia’s gekweekt welke in
mei, met hulp van enkele wijkbewoners, in de bakken zijn gezet. Helaas is gebleken
dat sommige het toch nodig vonden om een aantal bakken te verwijderen gelukkig
zijn deze weer terug gevonden dus hopelijk blijft men er van de winter vanaf als zij
weer gevuld aan de palen hangen. Tijdens het vullen van de bakken was er een
voorjaarsmarkt op de wijktuin die helaas matig werd bezocht. Met gevaar voor eigen
leven hebben 2 mannelijke leden van de werkgroep 30 stuks baskets aan diverse
lantaarn palen gemonteerd en de binnenbakken geplaatst. In juni hadden wij weer de
traditionele “Boerenmarkt”op de wijktuin Rekerdijk. Ook hier is ons opgevallen dat het
bezoek vanuit de wijk zeer matig was waardoor wij hebben besloten om tijdens het
winterreces eens na te denken of we dit nog moeten gaan doen in 2012. In de
zomermaanden is er weer subsidie aangevraagd voor het vullen van de Baskets met
winterharde violen welke toegekend werd met vermelding dat dit de laatste keer was.
Voor volgend voorjaar zullen we andere financiële middelen moeten zoeken en
hebben daarvoor een oproep in de wijkkrant geplaatst. De binnenbakken van de
Baskets zijn in oktober, door de gemeente, eruit gehaald en geleegd. Zaterdag 22
oktober hebben de leden van beide werkgroepen de bakken gevuld met winterharde
violen welke wederom door kwekerij Groot zijn gekweekt. Eind oktober heeft de
gemeente de bakken weer terug geplaatst. Zaterdag 30 oktober was de laatste
openstelling van de tuin. De vrijwilligers gaan de komende periode, na 4 keer
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vergaderen en iedere week werken op de tuin, uitrusten om volgend voorjaar weer
fris aan de start te staan bij het begin van het nieuwe seizoen.
Bij dezen willen wij de Wijkbeheerder Groen, de Wijkmeester en enkele
medewerkers van de gemeente hartelijk danken voor hun bijdrage bij diverse acties.
Ook willen wij kwekerij Groot bedanken voor hun deskundig advies en het kweken
van de Surfinia’s en violen. Intratuin Heerhugowaard bedanken wij voor de kortingen
bij het aanschaffen van diverse materialen voor de tuin.
Plannen voor 2012
Voorjaarsmarkt (o.v.b.)
Boerenmarkt (o.v.b.)
Najaarsmarkt (o.v.b.)
Vullen Baskets met zomerplanten (o.v.b.)
Tuinenwedstrijd i.s.m. de Wijkvereniging (o.v.b.)
Aanwijzen, i.s.m. de wijkbeheerder groen, van delen die in aanmerkening komen
voor reconstructie.
Denkt u, na het lezen van dit verslag, dat is wel leuk wat die werkgroepen doen meldt
u zich dan aan via groen@huiswaard.nl

Arie Rentenaar
Coördinator werkgroepen
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