
4

Ingang
Deelnemende tuinen, 
te herkennen aan de oranje 
vlag en in willekeurige volg-
orde te bezoeken tussen 
13.00 en 15.00 uur.

NB: De deelnemende tuinen 
en paden in het park zijn vrij 
toegankelijk, de overige tuinen 
zijn dat níet.

Feestplein en knutseltent
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01  Micheline vertelt een verhaaltje. Het is 
geschreven door Arnold Lobel en geschikt 
voor jong en oud(er). De vertellingen begin-
nen om 14.30 en 15.00 uur. Per keer kunnen er 
10 mensen komen luisteren, dus kom op tijd. 
Na afloop krijg je een verrassing mee. 

02  Gerard toont schilderijen: “Ik weet niet 
wat mij beter af gaat, tuinieren of schilderen. 
In ieder geval levert de natuur veel inspiratie 
op. Tuinieren doen we sinds kort, dus valt er 
nog een hoop te leren. Voor schilderen heb ik 
al een paar jaar les, al valt ook daar nog veel te 
leren. Soms schilderen we natuur en planten, 
daarvan laat ik een paar voorbeelden zien, het 
gaat tenslotte om de tuin, een nieuwe hobby...

11  Hans stelt zijn tuin open: “Als jong ventje 
had ik een schooltuintje. De interesse voor 
tuinieren is altijd gebleven. Op mijn 65e werd 
ik tuinlid in Zoetermeer, maar dat werd dat de 
laatste jaren steeds lastiger. Bovendien had ik 
3 jaar lang 2 tuinen te onderhouden, en dat is 
wat veel op je 78e! Inmiddels heb ik hier, door 
veel snoeien een open tuin gemaakt. Een klein 
deel heb ik ingericht als moestuin en in de 
kas kan ik een tomaatje te telen. Ik heb er nog 
steeds plezier in, gelijk een jong ventje met een 
schooltuin.”

12  Ben je moe gewandeld of uitgekeken? 
Tussen 13.30 en 15.00 uur kun je bij Arnoud 
terecht voor een korte stoelmassage. Arnoud 
is opgeleid als shiatsu-masseur en biedt deze 
massages gratis aan.

 15  Aafke stelt haar tuin open: “Mijn tuin 
is niet de netste van allemaal, maar het is echt 
mijn plekje waar ik met veel plezier werk. Zelf 
zaaien, veel wilde bloemen (biologisch) en 
genieten van alle vogels, insecten en andere 
dieren. Wel jammer dat er nu al veel is uitge-
bloeid.”

23  Annika stelt haar tuin open en Bart-Jan 
toont foto’s: “Fotografie helpt me met aan-
dacht te kijken naar de wereld om me heen. De 
natuur in mijn directe omgeving is daarin mijn 
grootste inspiratiebron: de duinen, het strand 
en tegenwoordig óók onze tuin. Wekelijks ga 
ik voor zonsopkomst op pad om de ‘alledaagse’ 
natuur in haar meest magische verschijning 
vast te leggen: in stilte, in het eerste licht van 
de dag.” 
 
 
 

 
 
24  Marianne stelt haar tuin open: “Toen 
ik 2,5 jaar geleden begon met de tuin, werd ik 
niet gehinderd door veel kennis. Ik gebruik 
mijn gezond verstand, ik kijk en luister naar 
en leer van andere tuinleden en koppel dat 
aan het voor mij vanzelfsprekende verlangen 
naar orde en verzorging. Tot nu levert dat een 
mooi resultaat op. Wim toont foto’s: “Ik denk 
in beelden en probeer ze steeds te vangen. 
Mijn belangstelling gaat uit naar straatfotogra-
fie en naar mensen in min of meer alledaagse 
situaties maar dan net even anders. Ook naar 
gebouwen, stadsgezichten, landschappen, 
voorwerpen en voertuigen die om een of ande-
re reden opvallen.”

25 Ferdie toont foto’s: “Alles is het waard om 
vast te leggen. De keus is alleen, leg je het van 
veraf of van heel dichtbij vast. Die keus heb je 
maar één keer.

34  Wil toont schilderijen: “Schilderen vind 
ik heerlijk, vooral portretten en landschappen. 
Ik doe dit thuis en op de tuin. Tuinieren doe ik 
iedere dag, daar kan ik niet buiten. Het moet 
zo natuurlijk mogelijk! Mijn dag is goed als 
ik allerlei vliegende, kruipende en fluitende 
beestjes heb gezien.”

35  Loes heeft haar 3D papier maché 
objecten opgesteld: ”Nieuw leven op de tuin! 
Nieuwe vormen en kleuren, kun je ze ontwij-
ken of blijven ze naar je kijken? Zoek ze in het 
gras……”

41  Annelies toont aquarellen: “Tekenen 
en schilderen doe ik al heel mijn leven; het is 
mijn grote passie, vooral in aquarel. De mens 
en de natuur zijn mijn inspiratiebronnen. In de 
zomer ga ik vaak naar het strand en het bos en 
natuurlijk naar mijn tuin waar ik vele uurtjes 
doorbreng. Ik ben autodidact en heb in de 
loop der jaren mijn eigen stijl ontwikkeld. 
Voor meer werk kun je terecht op 
https://anneliesoverdijk.exto.nl”

46  Renske laat zich inspireren door de tuin 
en de natuur: “Sinds vorig jaar ben ik (weer) 
begonnen met schilderen. Op dit moment leg 
ik mij toe op het schilderen van vogels maar 
ook de tuin met zijn vele vormen, kleuren 
inspireert.” Walter toont foto’s: “Fotograferen 
is voor mij het zoeken naar mooie beelden, 
vooral in de natuur. Kom ik zo’n beeld tegen 
dan wil ik dat vastleggen om mij later te herin-
neren hoe mooi en divers de natuur is.

52  In de tuin van Jacques en Matthijske 
staan sculpturen van Jacques: “Vormgeven, 
scheppen en creëren zijn altijd de drijfveren 
geweest voor de beelden en creaties die ik heb 
gemaakt. Jaren terug heb ik op de kunstaca-
demie de richting keramiek en beeldhouwen 
gevolgd. De meeste werken stammen uit die 
tijd, zijn dikwijls organisch van vormgeving, 
soms gedragen door humor, drama of soms is 
de inhoud van filosofische of sociaal maat-
schappelijke aard.

 
 
 
53  De tuin van Marion en Evelien is 
een kleurrijke combinatie van bloemen en 
groenten: “We zorgen voor een insect-, dier- 
en mensvriendelijk klimaat. We werken hard, 
maar nemen ook ruim de tijd om te kletsen, te 
lezen en te haken.” Voorbeelden van het haak-
werk zijn vandaag in de tuin te zien.

84  Ben toon schetsen, tekeningen en schil-
derijen: “Ik bekijk al jaren met grote interesse 
de overweldigende groeikracht en het grenze-
loze optimisme van planten en bomen. Tome-
loos en ontzagwekkend neemt het ‘groen’ bezit 
van mijn lapje grond. Bedreigend voor de con-
trol freak, maar hoopvol voor degene die de 
natuur lief heeft. Met mijn werk doe ik verslag 
van de observaties in mijn volkstuin-oerwoud 
van 250 m2”. 
Meer informatie op www.benstolk.nl “

&&  Niet op zijn eigen tuin, maar verspreid 
over het tuinenpark kom je de gedichten van 
Gerard tegen.

Op de tuinen te 
zien, te horen en 
te beleven


