
 Verhalenwedstrijd Jubileumjaar 2017 

Een andere grote gebeurtenis in dit jublileumjaar is de verhalenwedstrijd. Er zijn 4 vertelmiddagen 
georganiseerd waarvan de middagen op Tuinpark Buitenzorg en Nut en Genoegen een groot succes 

waren. Bij de Tuinparken Nieuwe Levenskracht en Tuinpark Osdorp zijn we heel erg gastvrij 
ontvangen en was het heel erg gezellig met uitgebreide verhalen, maar er was verder geen 
belangstelling van buitenaf. De verhalenvertelwedstrijd bij Nut en Genoegen was een groot succes 

vooral omdat het zo goed georganiseerd was door Linda van Lieshout en prachtig versierd en 
verzorgd. De verhalenvertelmiddag begint met mooi weer en heerlijke zelfgebakken 
rabarbercrumblepie en diverse appelcakes met koffie en thee.                           

                                

Het publiek zat verspreid over stoelen en kussens op het grasveld voor het clubhuis van Nut en 

Genoegen.                                                                                          

                       

Om 13.00 uur startte Saskia de middag met een korte introductie en een eigen verhaal over de tuin.  

                



Als eerste kwam Lies van de Eendracht met haar zeer romantisch verhaal, daarna gaat dit verhaal 
verder met haar zus Bea die vertelt over hun pionierswerk op de door hun pas verworven zeer 

onverzorgde tuin en tuinhuis.  

 

              

Het optreden van Julie samen met haar moeder Linda van Nut en Genoegen was een groot succes 
met haar verhaal van de kikker en de pad en hun tuin. Na afloop kreeg ze een groot applaus omdat 
iedereen het een prachtig verhaal vond.  

Er volgde een heel grappig verhaal van Frans van Ons Lustoord over een tuinder waarbij het 

gemotoriseerde onderhoud van de tuin een beetje uit de hand liep.  

 

 

                 

Na een korte pauze met nog meer taart en cake en koffie en thee werd er door Jack van Lieshout 
een interview gehouden met twee heel bijzondere tuinders van Nut en Genoegen, die al zeer lang 



tuinder zijn op het tuinpark. Bea en Koos van Breemen vertelden hoe het vanaf 1940 ging op de tuin. 
Eerst was het vooral gericht op groenten verbouwen en naarmate de welvaart toenam werd het 

steeds meer een verblijfstuin. Dit echtpaar was een echt ‘tuinstel’ en ze wisten de een na de andere 
anekdote te vertellen.  

 

                                  

Na dit leuke interview werd de microfoon overgenomen door Twan van Buren van Tuinpark  Ons 
Buiten met een sprookjesverhaal over haar tuin. Na afloop van de vertelmiddag vertelde ze dat ze 
ook boeken schreef, dus ze vond het heel leuk om eens een verhaal te vertellen.  

                                

Van Tuinpark Buitenzorg kwam Nina een verhaal vertellen over hoe ze aan haar tuin is gekomen en 
over dat Wilhelmina ook nog op het tuinpark thee is komen drinken. Ook vertelt ze over alle tuinen 

die een belangrijke rol hebben gespeeld in haar leven.  

Als laatste vertelt het bondsbestuurslid Shreyas de Jong over haar tuin op tuinpark de Bongerd.  

Daarna wordt de vertelmiddag afgesloten en er wordt nog lang nagepraat. 

 


