
niet. Anton heeft me geleerd dat 
de tuin een speelterrein is, waar 
je je fantasie de vrije loop kunt 
laten, màg laten. De natuur is 
groot genoeg (we zijn per slot 
van rekening zelf ook natuur) , 
daar kun je lol mee trappen. Het 
hoeft niet allemaal zo serieus, 
het leven is al moeilijk genoeg. 
Hoezeer ik ook ben veranderd, 
met dahlia's kan ik nog steeds 
niet omgaan. Na Anton's overlij-

den in 1993 heb ik daar iemand 
voor gezocht - en gevonden: Erik 
Wevers. Hoewel totaal ander;-._ . 
dan Anton, is hij voorzien van 
een even grote, mij bij tijd en 
wijle tot razernij brengende ei
genwijsheid. Zijn eerste schep
pingen, zoals Eriks Knollentuin, 
waren de afgelopen zomer al te 
zien. Scheppingen, waarvan je als 
toeschouwer alleen maar kunt 
denken: 'Hoe kom je er op?"' • 

tuin is een 

speelterrein waar je je 

fantasie de vrije loop 

mag laten 
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De Prionatuinen 
Schuineslootweg 13, 

Schuinesloot (Overijssel) . 
Tel.: 05231-1734. Open van 

I mei tlm 30 september, 
dinctsdag t/m zaterdag van 
14.00 tot 18.00 uur, zondag 

van 14.00 tot 18.00 uur. 
Toegangsprijzen: f 8,50; 

65+: f 6,-; kinderen tot 
12 jaar: f 5,-. Speciale regels: 

honden niet toegestaan. 
Voorzieningen: theehuis, 

winkeltje, plantenverkoop, 
rolstoel. Openbaar vervoer: 
vanu it station Hoogeveen of 

Almelo, bus 80, halte 
Schuinesloot Au to: De 

Schuineslootweg is een zij
weg van de doorgaande weg 
Slagharen - Hollandscheveld. 

Boven: Frisse lentebloe
men en spiegelend glas. 

het is weer voorjaan 
Rechts: De lente is hier 

op haar hoogtepunt. 
Onder de gouden regen 

een boeket met onder 
andere fluitekruid, 

akelei, sering, gouden 
regen en - niet verder 

vertellen- een paar 
gekochte zomerbloemen 

(Alstroemeria en 
Trachelium). 

Meer over de Prionatuinen en 
het werk van Henk Gerritsen 
en Anton Schiepers leest en 
ziet u in het boek 'Spelen met 
de Natuur, de natuur als 
inspiratiebron voor de tuin ' 
v~n Renk Gerritsen met foto 's 
van Anton Schlepers, 
uitgeverij Terra, Warnsveld, 
ISBN 90-6255-545-4 
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