
De Moerdijkse Bode, 8 juli 2008 
 

Open tuinendag op de Noordschans 
 
NOORDSCHANS – Op zaterdag 12 juli kunt u tussen 10.00 en 17.00 uur weer op 
de Noordschans terecht waar dan de jaarlijkse open tuinendag wordt gehouden. 
Zoals altijd is de toegang en de koffie/thee gratis. Voor allebei de tuinen kunt u een 
afspraak maken om met een club/groepje op een ander tijdstip de tuinen te 
bezoeken.  
 
De Fuchsiatuin 
Dit jaar is de tuin voor de 15e keer open voor het publiek. Iedereen is welkom om te 
komen kijken hoe de 600 fuchsia´s in bloei staan. Verder zijn er ook de kuipplanten en 
de passieflora´s te bezichtigen. Ook dit jaar hebben we weer leuke hobby´s; de 
folkloregroep Walacra uit Veere komt weer babbelaars bakken. Voor het goede doel 
worden er wafels gebakken. De koffie staat klaar. Graag zien wij u deze dag in de tuin. 
Truus en Arie Backer, Noordschans 89 Klundert, tel 402827. 
www.truusbackerfuchsias.nl 
 
De Schanse Dijktuin 
Al voor de 6e keer stellen wij samen met de familie Backer onze tuin open ter 
bezichtiging. De Schanse Dijktuin is een natuurvriendelijke cottagetuin. Met vier 
tuinkamers en een dakterras, veel water en dierenleven. Als echte groenliefhebbers 
hebben we meer dan 500 verschillende planten. Ook zijn er veel verschillende bijzonder 
bomen en struiken. In de tuin staan overal zitjes waarin je rustig van de tuin kunt 
genieten. Ook dit jaar zijn er hobbyisten aanwezig gericht op de natuur: Lia Romijn – 
keramiek o.a. `luizenpopjes`, Wil Ravestein – aquarellen met als thema alles wat groeit 
en bloeit, Joke Kannekens – producten op natuur/kruidenbasis en Heike en Tonny van 
Gils – sieraden gemaakt door Amazone indianen. De opbrengst komt geheel ten goede 
aan hen. Heike is net weer in ons land. Zij doet in Colombia onderzoek en daarnaast 
helpt zij als vrijwilligster de Indianen en kan u daar alles over vertellen.  
 
U bent van harte welkom! Meint en Coby Posthumus, Noordschans 111 in Klundert, 
telefoon 40 42 74 (www.deschansedijktuin.nl).  


