
De naam zegt het al: wie wil er nou niet 

gaan tuinieren op het mooiste plekje op 

aarde, in ‘Het Aardse Paradijs’? 

Samen met een aantal enthousiaste  

tuinders zijn we gestart met dit prachtige 

project, op de Aarderweg 4 in Achterveld, 

op de locatie van Gerard van Esveld. 

Het is heerlijk om op een zeer ontspannende 

manier bezig te kunnen zijn en de handen 

uit de mouwen te steken op je eigen landje. 

Zowel binnen als buiten. Juist in deze  

hectische periode is dit een fijne afleiding 

en plek om even tot rust te komen.

Er zijn nog enkele tuinen beschikbaar, 

variërend van 100 - 300 m2. En daarnaast 

delen we een gezamenlijk kassencomplex. 

Kom jij
ons vergezellen?

Het Aardse
  Paradijs

Moestuinen

Voor meer informatie kunt u contact  

opnemen met:

Henk en Leny van Loen
T: (06) 19 99 90 22

E: berg.loen@casema.nl

Henk en Karin van Hamersveld
T: (06) 34 05 76 12

E: hphamersveld@kpnmail.nl
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