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AANSCHUIVEN IN SCHANSE DIJKTUIN 

Een drukke open tuindag 
 
KLUNDERT – Honderden tuinliefhebbers bezochten afgelopen zondag de tuin van 
Coby en Meint Posthumus in Noord-schans. Een tuin van ongeveer 600 vierkante 
meter, maar wie er doorheen loopt krijgt de indruk dat de tuin veel groter is. Dat 
komt natuurlijk omdat er erg veel te zien is. De bezoeker loopt van tuinkamer naar 
tuinkamer. Naast deze vier tuinkamers zijn er ook vier vijvers en een waterpartij, 
zodat ook de dieren het in de tuin prima naar hun zin hebben. Evenals de 
bezoekers zondag trouwens. Deze bezoekers werden bij binnenkomst al direct 
gastvrij ontvangen met gratis koffie of thee met een heel speciale plak 
eigengebakken likeurcake.  
 
Door Ties Steehouwer 
 
Meint en Coby Posthumus wonen inmiddels ruim 25 jaar in het pand Noordschans 111. 
In die tijd hebben ze van het huis en de tuin iets speciaals gemaakt. Ze hebben het huis 
in eigen beheer opgeknapt waarbij ze de originale elementen hebben gespaard. In de 
tuin is er geen plekje onbegroeid. De bezoekers vallen tijden hun wandeling van de ene 
verbazing in de andere, zoveel variëteiten zijn er te ontdekken. Om de sfeer nog meer te 
verhogen waren er zondag mensen aanwezig die tegen een klein prijsje iets aanboden. 
Zo verkocht de theeheks honderden soorten thee die voor de aankoop eerst geproefd 
konden worden. Wil Ravestein liet zien wat ze de laatste tijd allemaal had geschilderd. 
Haar aquarellen deden het met hun zachte tinten heel goed tussen al het groen van de 
tuin. Tonny van Gils probeerde sieraden gemaakt van natuurlijke materialen aan de man 
te brengen. De sieraden zijn gemaakt door de Ticuna indianen uit Colombia. De 
opbrengst van de verkoop zal worden gebruikt om deze indianen een beter leven te 
bezorgen. Naast al deze spullen, werden er ook stekken verkocht. Die gingen vlot van 
de hand. De Schanse Dijktuin is niet alleen een tuin voor het mooi maar ook voor het 
nut. Zo staan er veel kruiden en fruitsoorten die door Coby worden verwerkt in de 
dagelijkse maaltijden. Op zaterdag 12 juni houdt Coby samen met de fuchsiatuin van de 
familie Backer weer open tuin. Deze tuin bevindt zich op het adres Noordschans 89.  


