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1. Inleiding 
 
Verborgen Tuinen Rotterdam is al jaren een begrip. Tuin- en groenliefhebbers krijgen de 
unieke kans om eens áchter heggen en schuttingen te kijken en een onbekende, 
verrassende en groene kant van Rotterdam te ontdekken. 
 
Verborgen Tuinen wordt al jaren door een groep vrijwilligers geleid. Na de 17e editie in 2017 
besloten de projectleiders en tuincoördinatoren gelijktijdig te stoppen. Op dat moment waren 
er geen juiste kandidaten om de organisatie van Verborgen Tuinen over te nemen; hierdoor 
heeft er in 2018 geen Verborgen Tuinenweekend in Rotterdam plaatsgevonden.  
In de zomer van 2018 meldden twee nieuwe enthousiaste projectleiders zich aan. Op 25 en 
26 mei 2019 vond dan ook voor de 18e keer het Verborgen Tuinenweekend in Rotterdam 
plaats. Na een jaar afwezigheid en om de organisatie behapbaar te houden is dit jaar 
gekozen voor een kleinere opzet: een compacter gebied en minder tuinen, maar wel meer 
gericht op privétuinen en minder op de openbare tuinen die het hele jaar al te bezoeken zijn. 
 
Het was een zonnig weekend, wat zorgde voor heel veel bezoekers die bijna 18.000 
bezoeken aan de ruim 60 deelnemende tuinen brachten. Door een groot deel van Rotterdam 
zag je tijdens het weekend wandelaars en fietsers met de Verborgen Tuinen plattegrond in 
de hand. 
 
Ook in 2019 was het aanbod van tuinen weer breed en divers. Ruim een derde van de te 
bezoeken tuinen was ten opzichte van 2017 nieuw in het programma en er was een brede 
spreiding over het noordelijk deel van de stad. 
Er waren zowel tuinen in Hillegersberg, Schiebroek, Ommoord en Nesselande als in Blijdorp, 
Centrum, Oude Noorden, Spangen, Kralingen en Crooswijk. 
 

 
Fotograaf: Johannes Odé (foto boven) 
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Dit jaar trok het programma weer meer jongere tuinliefhebbers en ook veel nieuwe 
bezoekers. De extra inzet op nieuwe media zoals Facebook, een nieuw Instagramaccount en 
aanwezigheid op Nextdoor hebben hier zeker aan bijgedragen. In het Verborgen 
Tuinenweekend werd onze website door 2777 mensen gebruikt, hiervan was een derde een 
nieuwe gebruiker. Hierbij is 20% vaker de mobiele telefoon gebruikt dan in 2017. Vanaf 1 
mei tot en met het weekend was het aantal gebruikers 8477. Op Facebook hebben we ruim 
1400 volgers en zijn er ongeveer net zoveel mensen die onze pagina geliket hebben. Op 
Instagram hebben we inmiddels meer dan 500 volgers. Het aantal inschrijvingen op onze 
nieuwsbrief was vóór het weekend ruim 2000: een toename van ongeveer 400 lezers in een 
half jaar tijd! 
Naast een nieuwe vrolijke huisstijl en het toevoegen van een online ticketshop aan onze 
heldere en toegankelijke website, hebben we dit jaar onze promotie uitgebreid met 
Boomerangkaarten en megaposters op de abri’s van de RET. 
 
Het weekend van Verborgen Tuinen 2019 trok veel publiciteit. In die publiciteit kwamen de 
doelstellingen van de organisatie goed naar voren.  
We willen de bewustwording vergroten dat Rotterdam mooi is en dat groen hard nodig is. 
Een groene tuin maakt de stad leefbaarder en is een aanwinst is voor de stad. Verborgen 
Tuinen dragen bij aan een beter ecologisch evenwicht tussen alle stedelijke verstening. We 
hopen dat de bezoekers geïnspireerd raken om de eigen tuin aan te pakken door mooie en 
toepasbare voorbeelden van ecologisch groen en regenwateropvang. Verborgen Tuinen laat 
zien dat Rotterdam een rustgevende en aantrekkelijke stad voor bewoners en bezoekers kan 
zijn. Verborgen Tuinen laat ook zien dat het leuk is om andere mensen te ontmoeten en te 
leren kennen en vergroot zo de verbinding tussen de bevolkingsgroepen in de stad. Men 
leert zijn eigen stad en de bewoners op een andere manier kennen. 
 
Verborgen Tuinen is een programma dat geheel gedragen wordt door vrijwilligers: de 
coördinatie ligt bij een vrijwilligersorganisatie en werd dit jaar mede gedragen door meer dan 
zestig tuineigenaren die een weekend lang geheel belangeloos een constante stroom 
geïnteresseerden wilden ontvangen en informeren. Verborgen Tuinen staat voor een mooie 
groene stad, een gezonde, leefbare stad voor mens, plant en dier. En voor actieve bewoners 
die daaraan willen bijdragen door intensief voor hun tuin te zorgen en daar anderen van te 
laten meegenieten. 

2. Bezoeken 
 
Het aantal getelde bezoeken aan de deelnemende tuinen bedroeg in 2019 bijna 18.000. 
Hierbij moet opgemerkt worden dat het in een aantal privé en semi-openbare tuinen zoals 
bijvoorbeeld de Schat van Schoonderloo, Drrroomland en de tuin van het Schielandshuis, 
niet mogelijk was om de bezoeken te tellen. Deze bezoeken zijn in overleg met hen geschat. 
 
Dit jaar hebben we ons beperkt tot het gebied van de oude sectoren Midden en Noord. 
Sector Midden komt overeen met de nieuwe gebieden Zonnebloem en Klaproos. Noord komt 
overeen met Lavendel. In de sector Zuid waren dit jaar geen tuinen te bezoeken. 
De verdeling van de bezoeken over de regio’s was als volgt: 

Overzicht aantal tuinbezoeken 2019  

  zaterdag zondag za/zo totaal 

Klaproos/Zonnebloem 5515 6781 - 12296 

Lavendel 2430 3044 - 5474 

      

TOTAAL 7945 9825 - 17770 
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Overzicht aantal tuinbezoeken 2017  

  zaterdag zondag za/zo totaal 

Zuid 1086 1468 1198 4141 

Midden 6451 7048 4315 17814 

Noord 3278 3182 700 7160 

      

TOTAAL 10815 11698 6213 29115 

 
Jaartotalen tuinbezoeken 2014 t/m 2019 

2019 17770    

2017 29115    

2016 23285    

2015 17022    

2014 14125     
 
Gelet op het kleinere aantal tuinen dat in 2019 meedeed, zestig in plaats van de gebruikelijke 
negentig, zijn wij tevreden over deze publieksopkomst. De onderbreking van de traditie in het 
jaar 2018 heeft niet geleid tot een verkleining van de publieksstroom. In veel tuinen was het 
het gehele weekend druk tot zeer druk. 
 
De tuineigenaren is gevraagd om te noteren waar de bezoekers vandaag kwamen aan de 
hand van de postcode. Vanwege de vaak grote drukte in de tuinen is dit helaas niet 
consequent gevraagd. Uit de cijfers die we hebben blijkt dat de bezoekers zeker niet alleen 
uit Rotterdam kwamen, een bijna even groot deel kwam uit de rest van het land en daarnaast 
werden enkele tientallen buitenlanders geteld. Er was onder andere een groep van acht 
dertigers afkomstig uit Antwerpen en een familiegroep van achttien personen uit Brabant. 

3. Toegangsbewijs en afhaallocaties 
 

Het aantal verkochte 
toegangsbewijzen bedroeg dit jaar 
2216, tegenover 2807 in 2017,  
2677 in 2016, 2309 in 2015, 1347 in 
2014 en 1540 in 2013.  

 
Het toegangsbewijs was het hele 
weekend geldig en kon tegen een 
aantrekkelijke toegangsprijs van € 
5,- worden aangeschaft. 
Als stichting is het doel niet om 
winst te maken maar door de 
onderbreking en de kleinere schaal 
van het evenement kan een terugval 
in de verkoop verwacht worden.  
Een verhoging van de toegangsprijs 
was daarnaast gezien de prijzen  
 
Fotograaf: Hugo Bongers 
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van een vergelijkbaar evenement als de Open 
Dakendagen (€ 7,50 per dag) van € 3,- naar € 5,- per 
weekend goed te verdedigen. 
 
Nieuw dit jaar is het invoeren van de online 
kaartverkoop. Diegenen die online een toegangsbewijs 
kochten, hadden de keuze uit tien afhaalpunten 
centraal gelegen in de wijken. Op vertoon van een 
uitgeprinte voucher of afhaalbewijs op een mobiele 
telefoon kon men bij deze locaties het toegangsbewijs 
in de vorm van de plattegrond ophalen. Er zijn 
daardoor minder plattegronden gedrukt (oplage 5000 
i.p.v. 20.000 in 2017) wat een besparing betekende op 
de drukkosten en koerierskosten. Ook hebben we 
geen kosten gemaakt voor een sticker of armbandje: 
de plattegrond was het toegangsbewijs.  
Deze investering in een online ticketshop op de 
website hebben we uit de verhoogde toegangsprijs 
kunnen bekostigen. 
 
Op de plattegrond tevens het toegangsbewijs stonden ook in 2019 alle deelnemende tuinen 
vermeld. Op de achterkant was de stadsplattegrond van Rotterdam opgenomen met alle 
tuinadressen.  
Net als in 2017 was er een Engelse tekst op het vouwblad te vinden als introductie op het 
Verborgen Tuinenweekend Green journey through Rotterdam. Als extra service naar onze 
bezoekers en om onze tuineigenaren te ontlasten is dit jaar voor het eerst op de plattegrond 
de aanwezigheid van toiletten aangegeven. Bij een negental tuinen kon men gebruik maken 
van het toilet. Tevens hebben we vermeld dat er een HogeNood App in Rotterdam bestaat 
waarmee men ‘openbare’ toiletten kan vinden.  
Ook nieuw dit jaar was de Tiptopgroen. Interessante (semi) openbare tuinen die ook de een 
bezoekje waard zijn en die we tipten voor als men tijd over had. 
Dit jaar was de helft van de tuinen rolstoelvriendelijk. Door middel van het symbool van een 
rolstoel werd dit op de website en de plattegrond bij de tuinen aangegeven. 
 

De start van de online verkoop was dit jaar op woensdag 1 mei, ruim drie weken voor het 
Verborgen Tuinenweekend. Vanaf dat moment kon men bij acht afhaallocaties de 
plattegronden ophalen. Tijdens het weekend was dat mogelijk bij alle tien locaties op 
zaterdag en bij zeven locaties op zondag. Vijf van de afhaallocaties waren zelf ook 
deelnemende tuinen.  
In de praktijk bleek uiteindelijk dat van de bijna 1500 online verkochte kaarten er maar ruim 
600 bezoekers hun kaart ook hebben opgehaald in de periode vóór het weekend. In het 
weekend zelf zijn er uiteindelijk nog ruim 650 kaarten verkocht. 
 
Onze sponsoren, de deelnemende tuineigenaren en afhaallocaties ontvingen ieder als dank 
een aantal toegangsbewijzen. 
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4. Programma 
 
Tuinliefhebbers konden tijdens het Verborgen Tuinenweekend genieten van 42 locaties in 
Rotterdam waar ruim 60 tuineigenaren hun Verborgen Tuinen openstelden. Ten opzichte van 
2017 was ruim een derde van de te bezoeken tuinen nieuw in het programma en er was een 
brede spreiding over het noordelijk deel van de stad. 
Er waren zowel tuinen in Hillegersberg, Schiebroek, Ommoord en Nesselande als in Blijdorp, 
Centrum, Oude Noorden, Spangen, Kralingen en Crooswijk. 
 

 
Fotograaf: Johannes Odé (foto linksonder) 

 
De tuinen, verspreid over de gebieden lavendel, zonnebloem en klaproos, boden een zeer 
gevarieerd en boeiend aanbod van tuinen: kleine, grote, strakke of juist romantische  
tuinen, liefhebbers- en designtuinen. Parkachtige tuinen langs de Hillegersbergse plassen, 
moderne tuinen van Kralingen tot aan Nesselande, maar ook tuinen van een voormalig 
klooster tot geschakelde tuinen achter woningen omgevormd tot een groene oase. Het 
accent lag ook dit jaar op privétuinen, waaronder ook diverse gemeenschappelijke tuinen, 
maar er waren ook enkele kerktuinen, volkstuinen en bijzondere groene plekken zoals de 
tuin van Hospice De Vier Vogels, de tuin van het Schielandshuis en zelfs de tuin van een 
backpackershostel in midden Rotterdam. 
  
Op het vouwblad met stadsplattegrond staan alle tuinen overzichtelijk op een rij. Tevens was 
het mogelijk de tuinen uit te zoeken aan de hand van de website. Zo kon een persoonlijke 
tuinenroute worden gemaakt en uitgeprint. Op de website was het ook mogelijk de tuinen te 
selecteren waar een evenement of bijzondere activiteit werd georganiseerd. Deze 
evenementen stonden vermeld in de nieuwsbrief die de tuineigenaren kort voor het weekend 
hebben ontvangen en tevens op Facebook en Instagram. 
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5. Speciale activiteiten 

Schema evenementen 
 

De tuineigenaren worden aangemoedigd om thee of koffie te schenken tegen kostprijs. Extra 
leuk is het wanneer mensen producten aan kunnen bieden uit eigen tuin, zoals kruidenthee, 
jam, honing, stekjes, zaden, fruit, taart, siroop, noten, eieren, etc. Om ter plekke te nuttigen 
of om tegen kostprijs te kopen. Het is echter niet de bedoeling om Verborgen Tuinen aan te 
grijpen voor commerciële doeleinden. Extra activiteiten zoals een ruilmarkt voor 
zaden/stekken/tuintijdschriften, kunstexpositie, muziek en poëzie zijn ook mooie initiatieven 
en juichen we toe, maar zullen we als Verborgen Tuinen niet zelf organiseren.  
 
In het weekend van 25 & 26 mei hebben verschillende tuineigenaren weer allerlei 
interessante evenementen bedacht en aangeboden aan de bezoekers. Zie hiervoor 
bovenstaand schema. 
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6. Pers en publiciteit 
   
Publiciteit en promotie zijn erg belangrijk voor het welslagen van een evenement en daarom 
hebben we deze editie hier extra op ingezet, met name omdat er vorig jaar geen continuïteit 
is geweest. 
Het evenement Verborgen Tuinen heeft in 2018 niet plaatsgevonden. Dit is onder andere 
gecommuniceerd via de website van Verborgen Tuinen, via de Facebookpagina en via een 
mail aan de geïnteresseerden. Daarnaast hebben RTV Rijnmond en Open Rotterdam hier 
aandacht aan besteed. 
 
 

 
 
 
In eerste instantie maakten we dit jaar gebruik van de al aanwezige kanalen:  
Verborgen Tuinen is onderdeel van de agenda van Rotterdam Festivals. Dankzij de opname 
in de Zomerfestivalprogrammering werd Verborgen Tuinen in alle relevante agenda’s en 
evenementenoverzichten vermeld, zoals de UITagenda. Dit jaar maakte Verborgen Tuinen 
ook weer deel uit van de Rotterdam Architectuurmaand. 
Daarnaast werd Verborgen Tuinen in veel tuintijdschriften zoals De Tuin in 4 seizoenen, 
Buitenleven, Tuinspecial Libelle en Seasons in de agenda opgenomen en waren er artikelen 
over het evenement. 
Op de lokale tv-zender Open Rotterdam TV zijn twee deelnemers gefilmd voor de serie Gras 
bij de buren. Chris Natuurlijk kon dit jaar helaas geen aandacht aan het evenement besteden 
vanwege verplichtingen bij een live-uitzending over een nieuw natuurgebied in Dordrecht. 
Verder heeft de publiciteitscampagne weer veel aandacht opgeleverd in kranten, 
weekbladen en tijdschriften. In het AD en wijkblad Hillegersberg Schiebroek Exclusief zijn 
artikelen verschenen na een interview met het projectteam. 
De voornaamste informatiebronnen op internet zijn de website, in 2016 vernieuwd, en  
sinds drie jaar een Facebookpagina.  
 
Nieuw dit jaar is de huisstijl. Volgens de wetten van de communicatie is het na vier à vijf jaar 
tijd voor een fris nieuw gezicht. Het is een goed moment voor een nieuwe huisstijl door de 
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onderbreking en het valt mooi samen met onze nieuwe aanpak. Er is een nieuwe bloemige 
poster ontworpen door Evers + de Gier (zie voorblad jaarverslag VT). Hierbij is rekening 
gehouden met de herkenbaarheid en is weer opnieuw gekozen voor een zwarte achtergrond 
met grafische bloemfiguren. De tuineigenaren hebben in het weekend zelf deze nieuwe 
posters op de oude sandwichborden geplakt om de ingang van de tuin aan te geven. 
Ruim voor het evenement heeft de Kultuurkoerier onze nieuwe A3 posters en A5 flyers op 
tweehonderd locaties door Rotterdam verspreid. 
Om een doelgroep te bereiken die minder aanwezig is op internet hebben we voor het eerst 
gebruik gemaakt van de gratis ansichtkaarten (freecards) van Boomerang. Ook jongeren 
vinden deze kaarten interessant en sympathiek. Deze kaarten worden op 30 locaties in 
Rotterdam gratis aangeboden. Een freecard levert 3 à 5 contacten op en wordt vaak 
gespaard en langere tijd bewaard, hebben een lang contactmoment en je kunt elke 
meegenomen kaart zien als een ‘like’. We hebben gekozen voor een campagne van een 
maand à 9000 stuks. 
Voor meer zichtbaarheid en mediabereik is dit jaar voor het eerst gebruik gemaakt van de 
abri’s van JCDecaux op de RET-haltes van Rotterdam. Het gaat om een A0 poster op 25 
locaties gedurende een week voorafgaand aan het evenement. 
 

 
 
Digitale media 
Onontbeerlijk is de zichtbaarheid in de digitale media. Hierop hebben we extra ingezet. Onze 
website is al in 2016 aangepakt. Facebook is met name intensiever gebruikt. Er zijn vaker 
berichten gepost, in eerste instantie 2 x per maand en later vaker. 
Daarnaast hebben we een Instagram account aangemaakt. Vooral jongeren maken hier veel 
gebruik van. Ook hebben we gebruik gemaakt van de buurtapp Nextdoor. Een kleinschaliger 
platform dan Facebook met name gericht op buurtbewoners. 
 
Verder zijn de tuinliefhebbers online getipt om openbare tuinen te bezoeken, zoals 
Begraafplaats Crooswijk, Historische Tuin Schoonoord, Wijkpark Het Oude Westen etc. We 
hebben dit de TIPtopgroen genoemd. Zoals hierboven aangegeven nemen we deze tuinen in 
beginsel niet op in de Verborgen Tuinenroute. Toch wilden we graag deze openbare tuinen 
promoten omdat die zeker een bezoek waard zijn. Mensen zouden deze tuinen nog steeds in 
hun route kunnen verwerken, maar wij hebben dat niet gefaciliteerd. 
 
Nieuwsbrief 
Ook via de nieuwsbrief die vier à vijf keer per jaar verschijnt houden we onze volgers op de 
hoogte. In verband met de invoering van de Wet AVG hebben we een privacybeleid 
opgesteld en vragen we nu toestemming voor het gebruik van gegevens en foto’s. 
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7. Contacten deelnemende tuineigenaren 
 
Verborgen Tuinen 2019 is van start gegaan op maandag 18 maart 2019 met een 
informatiebijeenkomst voor alle deelnemende tuineigenaren in de Waalse kerk. Deze avond 
was een groot succes met een opkomst van vijftig mensen inclusief de projectorganisatie 
van Verborgen Tuinen. 
Op deze avond hebben de tuineigenaren alle informatie gekregen, zowel mondeling als 
schriftelijk, om het weekend van 25 & 26 mei tot een succes te maken. 
 

 

 
 

Fotograaf: Hugo Bongers 
 

Men kon verder kennismaken met andere deelnemers uit de regio of de kennismaking 
hernieuwen. 
Na een welkomstwoord van de voorzitter en het informatieve gedeelte over allerlei praktische 
zaken in verband met deelname aan Verborgen Tuinen 2019 heeft Anna Koster een 
bloementrippresentatie gegeven die een tintelende bloemensensatie teweeg bracht.  
Tijdens de koffie en de afsluitende borrel was er gelegenheid tot het ruilen van tuinboeken en 
tuintijdschriften. 
De avond werd afgesloten met een vlierbloesemcocktail en een hapje. 
 
De Waalse kerk bood een rondleiding aan door het gebouw waarin veel Gispenornamenten 
te vinden zijn, zoals smeedijzeren kroonluchters, hanglampen en elektrische kachels in de 
consistorie- en predikantenkamer. 
 
Dit jaar heeft er geen slotborrel plaatsgevonden na het weekend. 
De tuineigenaren hebben na het weekend als verrassing een minigids in de bus ontvangen 
als bedankje voor hun deelname en bijdrage aan het succesvolle Verborgen Tuinenweekend 
2019.  
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8. Organisatie 
 
Stichting Verborgen Tuinen is thans een zeer kleine vrijwilligersorganisatie bestaande uit een 
bestuur en twee projectleiders. Voorheen waren er zeven vrijwilligers. Het bestuur van de 
stichting heeft vooral faciliterende taken. De praktische organisatie en coördinatie van 
Verborgen Tuinen is in handen van de projectleiding.  
Voor de website en de campagne is net als afgelopen vier keer het ontwerpbureau Evers + 
de Gier ingehuurd. 
 
Voorzitter: Frans Meijer 
Secretaris: Hugo Bongers 
Penningmeester: Wendy Jansen 
Projectleiding en coördinatie: Marianne van den Hadelkamp, Andrea van der Meide 
Vormgeving: Evers + de Gier 

9. Projectresultaten 
 
Het bedrag dat Verborgen Tuinen in 2019 mocht ontvangen van de sponsoren lag op een 
iets lager niveau dan in eerdere jaren. We zijn onze trouwe sponsoren uiterst erkentelijk voor 
hun blijvende steun, maar merken dat het lastig is en blijft om nieuwe sponsoren te vinden. 
Het is voor de continuïteit van ons Verborgen Tuinenweekend van het grootste belang dat 
we kunnen blijven rekenen op sponsorbijdragen.  
 
We zijn erg blij met de opbrengsten uit de verkopen van toegangsbewijzen dit jaar.  
In 2016 en 2017 lag de toegangsprijs op € 3,00 per persoon. Een zeer klein rond bedrag. 
Toentertijd leverde dit het gewenste resultaat: meer bezoekers en verlichting van de 
werkdruk rondom de kaartverkoop bij de vrijwilligers en tuineigenaren. 
 
Dit jaar hebben we ervoor gekozen de toegangsprijs te verhogen naar € 5,00 per persoon. 
Een meer marktconform bedrag dat zelfs laag is voor een evenement dat een heel weekend 
te bezoeken is. Dit zou bij een te verwachten lagere opkomst toch een vergelijkbare 
opbrengst geven. Uiteindelijk hebben we zelfs een hogere opbrengst gerealiseerd dan in 
voorgaande jaren. Door te werken met een toegangskaart annex plattegrond hadden we 
geen extra kosten aan stickers of buttons. 
Omdat de bezoekers herkenbaar waren aan de toegangskaart annex plattegrond (nodig om 
de tuinen te vinden) was ook de controle voor de tuineigenaren eenvoudiger.  
 
De investering in een online ticketshop zorgden voor veel minder administratieve 
handelingen voor de vrijwilligers en de tuineigenaren omdat er geen contante verkoop aan 
het tuinhek nodig was. Het gebruik van tien afhaallocaties verlaagde de logistieke druk en de 
kosten voor het drukwerk en koerierskosten aanzienlijk. 
Deze aanpak om de kaartverkoop uitsluitend online te laten verlopen was geslaagd en we 
zullen deze dan ook voortzetten.  
 
Dankzij de meevallende inkomsten door goede opbrengst uit de toegangskaarten hebben we 
de extra kosten voor marketing, publiciteit en extra digitale ondersteuning voor het nieuwe 
team goed kunnen opvangen. De investering in de website voor het inbouwen van de 
ticketshop zal zich de komende jaren terugbetalen in lage kosten voor drukwerk en 
gebruiksgemak voor bezoekers, tuineigenaren en vrijwilligers.  
Onze inzet blijft om ons evenement zo toegankelijk mogelijk te houden voor onze bezoekers 
met lage toegangsprijzen en, voor onze belangeloos deelnemende tuineigenaren en onze 
vrijwilligers, met een eenvoudige organisatie. 

http://www.eversendegier.nl/


13 
 

10. Sponsoren en relaties 
 
 
Stichting Verborgen Tuinen dankt de volgende personen en organisaties voor hun bijdrage: 
 
Alle tuineigenaren die belangeloos hun tuin openstellen. 
Alle vrijwilligers die een helpende hand bieden. 
Alle medewerkenden aan speciale activiteiten. 
Alle afhaallocaties. 
 
Verborgen Tuinen 2019 is mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van:  
 
Stichting Elise Mathilde Fonds 
Stichting G.Ph. Verhagen 
Stichting J.E. Jurriaanse 
 
 
Zonder hun bijdragen zou Verborgen Tuinen 2019 niet mogelijk zijn geweest. Wij danken 
hen dan ook zeer voor hun steun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verborgen Tuinen is voorts onderdeel van de agenda van Rotterdam Festivals. Kijk voor het 
complete overzicht op www.rotterdamfestivals.nl 
 
 
 
 
 
 
 
Rotterdam, augustus 2019 

http://www.rotterdamfestivals.nl/

