
 

 

 
 

 
 

Covid-19 richtlijnen 
 

Ondanks de versoepelingen is het 
virus niet weg. We moeten dus 
voorzichtig en alert blijven. Dat 

kan door ons aan de basisregels te 
blijven houden:.  

 
Hygiëne blijft belangrijk. Was 

regelmatig je handen.  
Nies en hoest in je elleboog.  

 
Heb je klachten? Blijf thuis en laat 

je direct testen op corona.  

 
Niet iedereen is gevaccineerd. 

Wees nog steeds voorzichtig en 
geef elkaar de ruimte op drukke 

plekken. Anderhalve meter 
afstand houden is nog steeds het 

beste wat je kunt doen om te 
voorkomen dat het virus zich 

verspreidt. 

 

 

 

OPEN 

TUINEN 

ROUTE  

10-07-2021 

informatie 

Kijk voor meer informatie, actuele 
nieuwsberichten en aanmelden voor de 
nieuwsbrief op www.welkombijkant.nl 

(Huub 06 5472 8007)  



 

 
John & Tiny Vermeer                 13 – 17 uur 
Hoge Raam 5 
5076 PH Haaren 

Permatuin. Kijk voor meer informatie op: 
https://haareneen.nl/pagina/vermeer-duurzame-
diensten/menu/rondleiding-hoge-raam-5-haaren 

        Willem Jan Atsma & Leonie Beelen 
        De Gijzel 50                                           10 – 15 uur 
        5268 CN Helvoirt 

Vanaf 2001 hebben we bij onze boerderij het bestaande 
weiland omgevormd tot bloemen- groente- en kruidentuin 

en een hoogstam fruit-boomgaard.  Daarnaast is er een 
wilder gedeelte met houtwal en een steenuilenkast. 

        Christ & Jet van Iersel                    10 – 16 uur 
             Tilburgstraat 4                             (pauze tussen 

        5268 AP Helvoirt                         12:30 - 13:30) 

In deze tuin zijn onder andere de volgende onderdelen te 
vinden; Regenton, hemelwater afkoppeling, 

insectenhotelletje, vogelhuisjes, compostbakken een 
moestuintje en veel vruchtdragende planten.                 

Van 13:30 tot 15:30 uur bent u van harte welkom op een 
klarinet repetitie.  

Piet & Anne-Marie vd Wiel               10 – 17 uur 
 Sparrendaalseweg 3 

        5262 LR Vught 
Achtertuin met een soortenrijke niet te strakke beplanting 

en vijver. Voortuin met vijver, gedeeltelijk dit jaar 
aangelegd als prairietuin. Een moestuin met kasje. 

Komposthopen in verschillende stadia. Diverse bomen 
waaronder vruchtdragende en heggen als afscheiding, 

kippen, Hemelwater afgekoppeld. 

 

       Kampdijklaan24 en 47, 5263 CJ en CH Vught  
       24 = J. Cremers & K. v Asselt          10 – 17 uur 

47 = C. Vermeulen            11- 12 en 14 -16 uur 

24. De tuin heeft heel veel verschillende soorten waarvan 
altijd wel wat bloeit. Door een dikke kastanje en de 

zandgrond is de tuin erg droog. Al het regenwater blijft 
in de tuin zodat er ook nog wat onder de boom komt. We 

komen er nu wel achter welke planten daar tegen 
kunnen. Het groenafval en blad wordt verwerkt in de 

composthoop en komt weer in de tuin terecht. 

Ankie Spierings                                    10 – 14 uur 
  Taxandrialaan 10 

         5262 RJ Vught 
Ik heb een bloemrijke groene tuin met een grasveldje. Al 

mijn daken zijn afgekoppeld van de riolering. Ik heb diverse 
fruitbomen en struiken in een relatief kleine tuin. Ik heb ook 
een rommelhoekje voor egels. Mijn voortuin ligt pal op het 
zuiden, ik merk dat door de toenemende droge perioden ik 
mijn plantenkeuze moet veranderen. Daar ben ik de laatste 

jaren mee bezig. Mijn erfafscheiding is groen en er staan 
diverse bomen op de erfgrens. 

Wij heten u van harte welkom op de          
2e open tuinen route. 

Iedere tuin is achterom te bereiken. De 
wijze waarop staat op het affiche dat op 

de voordeur of op het raam van de 
tuineigenaar hangt.  

 
 

Wij wensen u een prettige dag toe en 
hopen dat u geinspireerd wordt en geniet 
van wat de tuineigenaren u laten zien en 

vertellen. 
 

Namens burgerintiatief KANT,  
De werkgroep open tuinen route  

Ankie Spierings, Sylvia Dangé Huub Glas en 
Sandra van der Linden  

       Paul en Janneke Wissmann           13 – 17 uur 
Baroniesingel 3 

       5262 KA Vught 

Tuinen in 2020 aangelegd door EKO-tuinen. Hergebruik 
van materialen, zo min mogelijk verharding, goede 

waterhuishouding en inheemse plantensoorten. Een 
wadi en regenton om regenwater op te vangen. De 
verharding is deels waterdoorlatend. Daken van de 

veranda en carport voorzien van sedum dakbedekking. 
En boven ons terras hebben we een pergola, waar een 

schaduwdoek overheen kan. 

 Peter Maessen                                    14 – 16 uur 
  Rouppe vd Voortlaan 30 

         5262 HD Vught 

Voortuin met vlinder- en bijvriendelijke planten die jaarrond 
bloeien.Dikke mulchlaag om vocht vast te houden en het 
microklimaat te bevorderen en onkruid terug te dringen. 

Vogelhuisjes en insectenhotel . Achtertuin: vijver,  
rommelhoekje, bramen, compostvat en insectenhotel.  

Hemelwater is overal afgekoppeld. Garage met 
groententuin. De bakken zijn voorzien van een laag 

steenwol en daarbovenop steenwol gemengd met zand. 

Deelnemende tuinen 2021 
 

Welkom 
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