
tuin 45 (Bianca en Charles)
Bezoekers aan het nieuwe tuinhuisje en de aangelegde tuin kunnen 
genieten van een hapje en drankje en wat muziek op de achtergrond (“Ibiza 
lounge”).

Tuin 46 (Bert)
Bert is het hele jaar bezig, altijd aan het ondernemen op de tuin die hij 
al 30 jaar heeft. Hij koopt regelmatig in Lisse diverse soorten aardbeien, 
bessenstruiken, appelboompjes. Elk jaar heeft hij veel frambozen, bramen, 
rabarber en peulvruchten uit zijn tuin en hij geniet er met volle teugen.

Tuin 47 (Rudi, Fred en Liesbeth) 
De bewoners stellen hun tuin open en laten het resultaat van hun hobbies 
zien: schilderwerk en tekeningen, breiwerk.

Tuin 49 (Thalé en Joost)
Thalé  stelt tijdens het open tuinen kunst weekend haar tuin open en 
exposeert schilderijen en objecten van papier maché.

Tuin 50 (Carla en Petra)
Carla en Petra laten op hun tuin 50 kunstwerken zien. Carla’s inspiratiebron 
ligt dicht bij de natuur. Er vindt naast de creatie van een vormentaal een 
transformatie in taal plaats over de natuur. Zo snijdt ze taferelen met 
bomen, vogels en teksten uit kunststof.  Petra kijkt naar de onbeschrijflijke 
schoonheid van de natuur in al zijn lichtwisselingen. De kleuren neemt ze 
daarvan mee om in een eigen beeldtaal een nieuw pad te bewandelen.

Tuin 69 (Max en Francois) en tuin 85 (Rick)
De hoektuin 85 van Rick is ingericht als een miniatuur landschapspark.  De 
twee ingangen maken het mogelijk om er van begin tot eind doorheen te 
dwalen. Mede door het ontbreken van een duidelijke erfafscheiding ontstaat 
er een tuin die veel ruimer aanvoelt dan hij in werkelijkheid is. Rick kan u ook 
begeleiden naar de aanpalende en mooi aangelegde tuin 69, met prachtige 
soorten rozen in bloei.

Tuin 71 (Marga Janssen) 
Dit is een nieuw tuinhuisje door bewoonster Marga Janssen onlangs 
ontworpen. Als kunstenares laat zij verschillend werk zien, keramiek 
(gebruiksgoed) en tekeningen (lijnoefeningen, plantjes en bloemen). U kunt 
een Indiase linzensoep in haar tuin met stukje brood eten voor 1 euro.

Tuin 73 (Inez en Frank)
Inez Melessen houdt van experimenteren. Daardoor ontstaan series die 
in hun geheel geïnstalleerd kunnen worden. Onderdelen hebben ook een 
eigen zeggingskracht. De natuur en haar constante verandering is een grote 
inspiratiebron, maar menselijk ingrijpen is altijd voelbaar.

Tuin 77 (Els en Armand) 
De tuin en het huisje zijn van 11.00 -15.00 uur vrij toegankelijk. Het grasveld 
is een heerlijke plek om samen met vrienden en familie te verkeren.
Ook het huisje voldoet aan alle (luxe) eisen van de moderne tijd…  
Ik nodig u uit om een kijkje te komen nemen!

Tuin 78 (Aad en Jürgen)
In de tuin zijn o.a. 3 vijvertjes, een hazelaar, een laurier en diverse 
fruitbomen te zien. In het huisje met erker hangen foto’s van Jürgen, 
gemaakt op Kweeklust en in het buitenland.

Tuin 93 (Ester en Rico) 
Deze geheel vernieuwde tuin 93 is binnenkort 2 jaar oud. Heelk oud in de 
tuin is de vijver met kikkers en salamanders, als u zachtjes komt kijken blijven 
ze misschien in het zonnetje zitten….

Het programma op Kweeklust  
    ZATERDAG 29 JUNI 2019 

9.30 uur Ontbijt op Kweeklust, opgeluisterd met muziek van 
muziekcollectief De Nieuwe Buren

10.30 uur Opening van het Open TuinKunstweekend door de 
voorzitter van Kweeklust op het terras

11.00 tot 17.00 uur Open Tuinen bezichtigen en genieten van 
activiteiten tuinders

11.00 uur Kinderactiviteiten vanaf het speelhuis, o.a. een speurtocht

11.00 uur Start rommelmarkt voor het clubgebouw op initiatief van 
tuinders

17.00 uur Feestelijke afsluiting met muziek bij de vijver van 
Kweeklust

    ZONDAG 30 JUNI 2019 
LEZINGEN, WANDELINGEN EN WORKSHOPS

13.00 - 14.00 uur “Ronde tafel over de Natuur”. Welke aspecten 
spelen een rol in de deelname van Kweeklust aan het “stippenproject”. Dit 
staat voor het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren van de landelijke 
koepel AVVN. We gaan de dialoog met elkaar aan en ontdekken wat we 
belangrijk vinden onder begeleiding van Ellen de Nood, AVVN. Leden van 
de ecologische tuincommissie Kweeklust discussiëren mee in de interactieve 
workshop.

14.00 - 16.00 uur Fred Haaijen, Stadsecoloog, verzorgt een 
lezing over het aanleggen van natuurlijke oevers, ook in de buurt van 
ijsvogelwanden. Hij gaat in op het grootste reptiel van Nederland op onze 
volkstuin: de ringslang. Waar leeft hij en is deze slang gevaarlijk? Na de 
lezing gaan we met Fred op natuurexpeditie. Leden van de ecologische 
tuincommissie helpen aan de expeditie mee. We kijken door de ogen van 
deze natuur naar Kweeklust en lopen langs plekken waar de reptielen leven, 
natuurlijke oevers en ijsvogelheuvels zijn, of binnenkort worden aangelegd 
Misschien weet u ook bijzondere natuur die u met andere tuinders wilt delen? 
Tot slot maken we een wandeling naar Tuinwijck, waar Fred Haaijen eerder 
betrokken was bij de aanleg van een natuurlijke oever.

16.00 - 17.00 uur “De wonderlijke wereld van het compost”. 
Workshop onder deskundige leiding over het waarom van composteren. 
Wat zijn de uitgangspunten, hoe kun je in een proces van recycling de 
opgenomen voedingsstoffen, energie en het vocht van planten weer terug 
brengen op de aarde via een proces van composteren? Voor de deelnemers is 
ruimschoots achtergrondinformatie beschikbaar.

Open Tuinen op Kweeklust, ZATERDAG 29 JUNI 2019

Tuin 1 (Muriël en Albert)
De tuin is opengesteld voor bezoekers en Albert Manders, componist, speelt 
moderne composities op zijn dwarsfluit. 

Tuin 25 (Carolina)
U kunt het tuinhuis bezoeken tussen 11.00 en 15.00 uur en Carolina vertelt u 
graag over haar “Kringloop Tuintje”!

29 & 30 juni 2019 
Kweeklust Durgerdammerdijk 1 

Tuinwijck Liergouw 55

Gratis toegang 

Open tuinen  |  Kunst 

Muziek  | Ontbijt  |  Workshops

Lezingen  |  Rommelmarkt

Kinderactiviteiten

www.tuinparkkweeklust.nl        www.tuinparktuinwijck.nl
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Tuin 129 Open tuin van Dirk en Belinda

Tuin 133 Open tuin van Harrie met om 15:30 concert van trio Janaeck  
   met Harrie Starreveld (fluit).Ernestine Stoop( harp) en   
   Eduard van Regteren Altena(cello)

Tuin 141 Open tuin van Leo en Susan, mogelijk met kunst 

Tuin 151 Open tuin van Astrid en Mendel

Tuin 153 Open tuin van Ed en Sofia

Tuin 159 Open tuin van Ief en An met om 14:00 uur klankschalen

Tuin 163 Open tuin van Gea en André

Tuin 171 Open tuin van Ingrid en Kees met medewerking van hovenier   
   Sander

Tuin 172 Open moestuin van Liesbeth en Maarten

Tuin 173 Open tuin van Loulou en Michel

Tuin 189 Open tuin met kunst van beeldhouwer Leen

Tuin 195 Open tuin en pottenbakken bij Simone en Arie

Tuin 201 Open tuin van Judith

Tuin 210 Open tuin van Jos en Heleen

Tuin 213 Open tuin en vijver van Ruud

Tuin 225 Open tuin van Marcel

Tuin 229 Open tuin en aquarelleren bij Cora

Tuin 300 De Tuinwijck-kids nodigen u uit om het door hen gemaakte   
   boommonsterpad te bewandelen
   

Het programma op Tuinwijck
      ZATERDAG 29-JUNI

12.30 - 14.30  Kids workshop 
Boommonsterpad maken met Pannenkoekenfestijn.

14.00 - 15.30 Plantenspreekuur “wat is er aan de hand met 
mijn plant?” Kom langs met je zieke plant, (of een blaadje) tijdens de  
doktersdienst van Karel en Peter in de Plantenkas.

15.30 - 17.00 Wildplukwandeling rondom Tuinwijck met mini-
proeverij ter plaatse door Roos Kuipers van wildplukwandelingen.nl 
Vertrek vanaf vaandel op de Parkeerplaats.

   ZONDAG 30 JUNI

10.00 - 11.00  Ontbijtbuffet €2,50
met vanaf 10 uur Live Zomerse-jazz van Roos Jonker.

11.30 - 12.30 Lezing  Marc Siepman, “alle kleine beestjes helpen”. 
Voor meer info : marcsiepman.nl

13.00 - 16.30 Start Open tuinen route 
met muzikale ondersteuning door  Petri en Sanne.     

13.00 Plantenkas open - start Rommelmarkt 

13.30 - 14.30 Toneelvoorstelling Nieuwe helden.
”Helden uit Zuid” in de kantine.

15.00-17.00 Kantine open met patat van IJsbrand/frites uit Zuyd €1,-

Open Tuinen op Tuinwijck ZONDAG 30 JUNI 2019

Tuin 16  Open tuin van Marja en Ricky

Tuin 27  Open tuin van Tessa en Sam, zo mogelijk met kunst

Tuin 43  Open tuin van Claire & Gamal met groepstentoonstelling van   
   verschillende hedendaagse kunstenaars, gepresenteerd door   
   Felix&Mumford  en Outsight Gallery

Tuin 50  Open tuin van Petra

Tuin 51  Open tuin van Judith

Tuin 66  Onder voorbehoud open moestuin van Anette

Tuin 68  Open moestuin van Bart

Tuin 70  Open tuin van Rob enMaria

Tuin 83  Karin en Peter ontvangen u op hun tuin en tonen het met   
   zorg onderhouden bloemenperk van Ton

Tuin 89  Open tuin en vijver van Jack

Tuin 90  Open tuin van Saskia

Tuin 92  Open tuin en huis van Jurriaan

Tuin 94 Open tuin en om  15:00 uur muzikaal optreden van Petri,Sanne  
   en Lisa en kleine expo van kleurrijke cartoonschilderijtjes van de   
   Bunnybrigade

Tuin 96  Open tuin Jan-Willem

Tuin 99  Open tuin Cora

Tuin 115 Open tuin van Johan en Greet

Tuinders stellen hun tuinen open voor bezoek, exposeren kunst, maken muziek of tonen alternatieve vormen 
van creatief genieten van de natuur


