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Ikzelf had er niet zo'n hoge pet van op. Is dit wel de doel-
groep die ik wil bereiken? Pas ik er wel tussen? Vragen die 
een antwoord nodig hebben. Ik waagde de gok en ik gaf 
me op. Voor het eerst in mijn eigen woonplaats staan met 
mijn kermismodellen is ook wat waard. Bijna niet voor te 
stellen maar als deelnemer sta je bij mensen in de tuin! 

Lokale kranten 
Ik werd ingedeeld in een tuin op de Oude Gracht nummer 
7. Daar exposeerden ook mensen met schilderijen, diverse 
objecten van gerecyclede materialen voornamelijk fiets-
banden en (handgevormd) keramiek. Een gevarieerde ex-
positie. De dinsdag ervoor was ik er al even langs geweest 
om kennis te maken en om te kijken waar ik in de tuin een 
plekje zou krijgen. Op de vraag hoeveel mensen er langs 
zouden komen werd er gezegd dat het er misschien wel 

honderd kon-
den worden. 
Maar aange-
zien ik een 
nieuwe expo-
sant was wist 
men niet wat 
men kon ver-
wachten.  Ik 
werd aange-
kondigd in 
diverse loka-

le kranten en dat schept verwachtingen. 
 
Bijzondere hobby 
Gelukkig was het mooi weer. Het bezoekersaantal kwam 
ver boven de honderd uit! Ik kreeg heel veel leuke reac-
ties. Diverse malen heb ik gehoord dat ik een hele bijzon-
dere hobby heb. 
Ik had wel een 
tuinstoel meege-
nomen  maar 
heb er niet op 
gezeten. Ook 
met de mede 
exposanten een 
hele leuke dag 
gehad. Ik kreeg 
het verzoek of ik 
volgend jaar weer mee wil doen. Ik heb mij nog niet vast-
gelegd, maar het smaakt naar meer! 

“Wil jij niet in mijn plaats op de hobby en kunstroute Boerenhoek Enkhuizen staan?” Een kennis vroeg mij dat ver-

rassend genoeg een tijdje geleden. Hij had er al eens gestaan met zijn diorama's, maar hij had nog niks nieuws ten-

toon te stellen. Hierbij mijn verslag van 19 Mei 2018.  


