




Rozendagen 
Rammekenshof 
Rammekenshof is een tuin voor lief-
hebbers van bloemen en planten. Tij-
dens de weekenden in juni zijn de 
open tuindagen, die in het teken van 
de roos staan. Ruim 150 soorten zijn 
in de tuin verwerkt: klimmers, ram-
blers, oude rozen en struikrozen.  
Een aantal Engelse rozen en thee- 
hybriden is in groepen in de borders 
verwerkt.Rammekenshof is een dyna-
mische bloementuin gelegen rond en 
achter een Zeeuwse woonboerderij. 
Open 8, 9, 14, 15, 20, 21, 22 juni van 
10.00-17.00 uur. Entree € 5,- 
Rammekensweg 11 Ritthem, 
T + 31 (0) 118 46 09 24, 
www.rammekenshof.nl

Franse lichtkunstenaar Jean Philippe Weimer 

Met beide voeten op de grond staan en toch met het hoofd tussen de sterren lopen – het klinkt 
tegenstrijdig, maar dat is wat lichtkunstenaar Jean Philippe Weimer doet. Hij maakt dromen werke-
lijkheid, en zet de werkelijkheid om in een droom. Licht is het penseel waarmee deze vrije geest zich 
uitdrukt. Of het nu gaat om grote projecten of om minimalistische installaties, overal in zijn werk is 
het plezier om het onbekende te ontdekken zichtbaar, de drang om te experimenteren, de bruisende 
fantasie, de schoonheid van het spel met licht en de stille communcatie met de natuur. Het resul-
taat is een assortiment zeer goed bruikbare, elegante lichtkunstwerken; objecten die schoonheid  
uitstralen en plezierig blijven verrassen. Steeds staat het spectaculaire licht centraal, terwijl de tech-
niek waarmee dat licht gemaakt wordt vakkundig uit zicht wordt gehouden. 
De armaturen van Jean Philippe Weimer zijn onderverdeeld in de organische lijn, de sculpturale lijn 
en de tijdloze lijn. Zoekt u een armatuur dat haast wegvalt in de natuurlijke omgeving, dan is een 
organisch armatuur een goede keus. Kiest u voor een sterk gebaar dan biedt de sculpturale lijn veel 
mogelijkheden. En is uw smaak klassiek, dan biedt de tijdloze lijn wat uw nodig heeft.
Gelukkig kunt u zich ook kundig laten adviseren bij de aankoop: de prachtige verlichtingsobjecten 
zijn in Nederland verkrijgbaar via Florera, bureau voor het ontwerpen en realiseren van tuinen en 
andere buitenruimtes. Eigenaresse Marjan de Koning helpt u graag uit de vele beeldschone moge-
lijkheden de voor u meest passende te kiezen. 
Florera, Drossaard 28, 5591 LK Heeze, T + 31 (0) 626 36 40 36, www.florera.nl. ❧

Beelden in Gees
In het mooie Zuidoost-Drenthe ligt 
Beelden in Gees. Natuur en kunst 
ontmoeten elkaar in dit paradijs van 
zeven hectare groot. De tuin heeft 
een Engels karakter, grote open ruim-
tes worden afgewisseld door intieme 
thematuinen. Harmonie en rust gaan 
samen met de spanning van bijzon-
dere beelden, bomen en planten. De zomerexpositie 2014 is geopend 
tot en met zondag 28 september 2014. U kunt genieten van werk van 
meer dan 25 kunstenaars, in totaal 175 beelden in verschillende stijlen, 
allemaal werk dat hier niet eerder te zien was. De tuin is open van 
12.00 uur tot 17.00 uur, op woensdag tot en met zondag. In de galerie 
is werk van dezelfde kunstenaars te zien, bovendien werk van schilders, 
sieradenmakers en keramisten. Er is een mooi terras met gelegenheid 
tot lunchen. In de herfst is de galerie geopend van 17 oktober t/m  
23 november van vrijdag t/m zondag. Bij goed weer is de tuin, waarin 
dan geen beelden meer staan, ook in deze periode toegankelijk. Van 
12.00 tot 17.00 uur bent u van harte welkom. Schaapveensweg 16, 
Gees; T + 31 (0) 524 58 21 41, www.beeldeningees.nl. ❧

250 jaar Copijn
De familie bracht tuinlieden, boomkwekers, 
boomverzorgers, tuin- en landschapsarchi-
tecten voort. Geen enkele familie in Neder-
land bleef zo lang in het ‘tuinvak’ werkzaam 
als de familie Copijn. Aan  hun geschiedenis 
is de ontwikkeling van het kwekersvak en de 
tuin- en landschapsarchitectuur nauwkeurig 
af te lezen. Verrassend is te zien hoe het ‘levend materiaal’ in de 
loop der eeuwen steeds het uitgangspunt blijft, maar anders wordt 
beleefd: van de exotische bomen in romantische wandelparken tot 
en met de bladplanten in de verticale tuinen op futuristische 
gebouwen. In dit rijk geïllustreerde boek met talrijke plattegron-
den en foto’s vertelt architectuurhistoricus Mariëtte Kamphuis 
hoe de – voor het merendeel nog bestaande – parken, landgoede-
ren, golfterreinen, daktuinen en andere groenontwerpen van de 
familie Copijn tot stand kwamen.
Hoofdauteur: Mariëtte Kamphuis; eindredactie: Anne Mieke Backer, 
hardcover, formaat: 25 x 20,5 cm, ISBN 978 90 69 06 04 53, € 45,-.
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