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Beeldend kunstenaar Marga
Knaven exposeert tot en met 
10 augustus in De Klipper in
Oosterbeek. Knaven stelt haar
eigen werk en dat van haar cur-
sisten tentoon in Oosterbeek. 
Zij is daarmee de achtste kun-
stenaar die meedoet aan de
serie Kunstenaar en Cursisten.
Bij de expositie is een map te
vinden met informatie over alle
eerdere kunstenaars die mee
hebben gedaan aan de serie. 
De Klipper is maandag tot en
met donderdag van 09.00 tot
20.00 uur te bezoeken, vrijdag
van 09.00 tot 17.00 uur en zater-
dagen van 10.00 tot 17.00 uur.

OOSTERBEEK

Kunstenaar en cursisten
exposeren in De Klipper

OOSTERBEEK Dirigent Marc Buijs studeert met deelnemers van de
Bach in Oosterbeek-week een koorwerk van Bach in. De repetities
in de Bernulphuskerk zijn van 9 tot en met 14 juli. Aanmelden:
mpmbuijs@gmail.com. Kosten: 125 euro. FOTO EENHOORN FOTOGRAFIE

BACHWEEK

Een 24-jarige Rhedenaar is ver-
oordeeld tot acht maanden ge-
vangenisstraf (waarvan vier
voorwaardelijk) voor vernieling
van auto’s, diefstal, bedreiging
en belediging in Arnhem en
Nijmegen. De verdachte zei de
daden te hebben begaan onder
invloed van drugs en alcohol en
erkende alle feiten te hebben
gepleegd. Los van de celstraf
moet de verdachte zich voor de
duur van maximaal 24 maanden
melden bij een stichting of in-
stelling, als de reclassering dit
noodzakelijk acht. Twee weken

geleden verklaarde de verdachte
dat hij hier absoluut niet voor
openstond en dan nog liever
naar de gevangenis ging, omdat
hij gek werd in die instellingen.
De verdachte bedreigde een su-
permarktmedewerker in Nij-
megen, maar ook een Bosnische
vrouw in een treincoupé ter
hoogte van de Arnhemse wijk
Presikhaaf. Die vrouw hield tij-
dens de zitting een emotioneel
betoog, waarna verdachte zijn
excuses maakte. Hij moet haar
ook 750 euro betalen voor de be-
dreiging.

ARNHEM/RHEDEN

Rhedenaar moet de cel in voor 
bedreiging, diefstal en vernieling 

▲ Truus Schennink in de tuin van haar overleden man Sjef van der Molen. ,,Hij wilde zo veel mogelijk van
de Noordwest-Europese flora op deze plek verenigen.’’ FOTO GERARD BURGERS

NATUUR TUIN VAN SJEF

Een tuin waar
ontdekken
nooit eindigt

Piet Venhuizen
Velp

H
et wimperparelgras
wiegt zacht in de
wind, net als de
pluimzegge die even
verderop staat. Overal

bloemetjes: boswalstro, rapunzel-
klokjes, ruige anjer. Spinnetjes la-
ten zich aan blaren omlaag zakken.
Er ritselt wat. De spitsmuis.
Zomer in de Tuin van Sjef, de

natuuroase in villawijk Velp-
Noord. De tuin is nu op zijn
mooist, al geeft hij zelfs midden in
het groeiseizoen zijn schoonheid
niet in een klap prijs. Wie zou in
staat zijn in één keer alle details te
zien? De weidebeekjuffer die bo-
ven de beek hangt. De bosboter-
bloem die in Nederland verder al-
leen voorkomt in Zuid-Limburg.
De wilde asperge, de kleine water-
juffer, de pyjamawants, de beemd-
kroon. De kleine zestig planten-
soorten die op de rode lijst van be-
dreigde soorten staan.
Is dit wel een tuin? Alles groeit

en bloeit door elkaar. De hand van
de in 2014 overleden kunstenaar
en natuurkenner Sjef van der Mo-
len lijkt zich alleen te manifeste-
ren in de stapels stenen en dak-
pannen (waaronder beestjes
schuilen) en in de grote kunstig
opgebouwde toegangspoort. Maar
Truus Schennink, de weduwe van
Sjef, spreekt deze suggestie tegen.
Het is juist door de natuurliefde en
de onophoudelijke inzet van haar
man dat deze unieke plantencol-
lectie hier samen is gekomen. ,,Hij
wilde zo veel mogelijk van de
Noordwest-Europese flora op deze

plek verenigen.’’ Ze toont een foto
van de aanleg van de vijver in de
jaren 80: Sjef stort beton. ,,Die vij-
ver zou hier anders echt niet zijn.’’
De jaren van spanning om het

voortbestaan van de tuin liggen
achter haar. Na het overlijden van
Van der Molen moest 320.000 euro
op tafel komen om het terrein van
de gemeente te kopen en de tuin
te kunnen behouden. De Stichting
Tuin van Sjef begon een crowd-
funding en slaagde, tot ieders ver-
bazing, wat volgens Schennink
laat zien hoe velen liefde voelen

voor deze bijzondere plek. Weke-
lijks komen hier mensen werken
en natuurkenners houden op aan-
vraag rondleidingen. Vier keer per
jaar zijn er Tuindagen, de volgende
op 19 augustus. Dan kan er niet al-
leen van de natuur, maar ook van
muziek genoten worden. Zo maar
naar binnenlopen, is er niet bij.
Dat zou de natuur verstoren.
In de winter zakt de tuin in el-

kaar. Dan rusten alle planten en
veel dieren. Maar nu, eind juni,
bloeien de planten en gonzen de
insecten overal. De Rozendaalse
Beek ritselt, de gele plomp rust op
het vijvervlak, de heksenmelk
wiegt in de wind. De geest van Sjef
is springlevend gebleven.

Het is zomer.De Tuin van Sjef, de natuuridylle 
in Velp-Noord, laat zich zien op zijn mooist. Alles
groeit en bloeit er door elkaar.

Zo maar naar binnen
lopen in de Tuin van
Sjef, is er niet bij. 
Dat zou de natuur 
te veel verstoren


