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Avondbezoek prive tuin 5 juni 

Ook in de zomer organiseert uw Groei & Bloei-afdeling weer een 

avondexcursie in groepsverband naar een boeiende tuin of interes-

sante kwekerij. De avonden zijn dan vaak al aangenaam en op niet al 

te grote afstand van Oldenzaal zijn genoeg mooie (particuliere) tuinen 

of kwekerijen te vinden die een bezoekje meer dan waard zijn. 

Gaat u ook mee? 

 

Deze keer gaan we naar een grote privétuin over de Duitse grens in Heek (D). Hier bezoeken we Garten 

Elisabeth Schwietering. Het is een tuin bij een landhuis met een totale oppervlakte van 4000 vierkante 

meter. Er zijn veel vaste-plantenborders in verrassende kleurcombinaties rondom een groot gazon ge-

legen. De eigenaar heeft de tuin 11 jaar geleden zelf met passie aangelegd en heeft de meeste vaste 

planten bij kwekerijen in België gehaald. Ze zal ons rondleiden langs de romantische borders met over-

al charmante zithoekjes om van de bloemenpracht te genieten. Uiteraard krijgen we de nodige uitleg 

van haar over het ontstaan van de prachtige tuin. 

We verwachten weer een gezellige avond exclusief voor onze Groei & Bloei-leden, want u krijgt ook 

koffie/thee met zelfgebakken lekkers aangeboden, zodat we alle indrukken nog even de revue kunnen 

laten passeren. Kijkt u ook graag eens achter andermans tuinhek, geef u dan wel even van te voren op! 

Groei & Bloei ziet u graag, gaat u ook mee? 

Datum: woensdag 5 juni 2019 

Verzamelen: 18.15 uur op de Carpoolplaats t.o. Mac Donalds te Oldenzaal. 

Vertrek: 18.30 uur 

Vervoer: met eigen auto’s (zo veel mogelijk carpoolen; chauffeurs krijgen routebeschrijving) 

Kosten: leden betalen € 2,50 per persoon; niet-leden € 5,- (dit is incl. rondleiding en koffie/thee met 

taart; dit bedrag graag contant en gepast betalen bij vertrek) 

Carpoolkosten: € 2,- per persoon, te betalen aan de chauffeur bij vertrek. 

Einde: ± 22.30 uur  

Deelname: alléén mogelijk door zich vooraf op te geven bij Gerard Eppink of via onze 

website www.oldenzaal.groei.nl . Dit kan tot uiterlijk 1 juni 

https://oldenzaal.groei.nl/index.php?id=96646
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Rozen in Bad Rothenfelde 

Op zondag 16 juni staat er een dagexcursie naar Bad Rothenfelde en omgeving op de agenda. Het 

toepasselijke thema in deze tijd van het jaar is: Alles over Rozen. We gaan met eigen auto ’s en het 

is maar een uur rijden over de Duitse grens. We bezoeken deze dag een rozenfair, een privétuin en 

een tuincentrum.  

 

 

 

Tuinprogramma: 
Van 10.00 tot 12.30 uur:  

Als eerste bezoeken we het kuurstadje Bad Rothenfelde.  

Hier wordt dit weekend in het Rosarium & Park de jaarlijkse tuinfair Rosenzeit (Rozentijd) gehouden. Een prachtig tuin-

feest rondom de Koningin onder de bloemen: De Roos!. Meer dan 180 rozensoorten zien we hier bloeien, maar ook alles 

wat verder met rozen te maken heeft wordt er gepresenteerd. Naast de rozenkwekers staan grote pagodetenten met o.a. 

rozenzeep, rozendecoraties, rozenbowl, tafelkleden en placemats met rozenmotieven etc. en dat alles omgeven door een 

heerlijke rozengeur. Hier beginnen we uiteraard met de bekende Kaffee & Kuchen.  

Van 12.45 tot 14.45 uur:  

Daarna bezoeken we de privétuin van Klaus Wagenhuber in het dorp Versmold. De eigenaar neemt ons mee op een grond-

stuk van 1,5 hectare door verschillende tuinen (ook met dieren) rondom een oude vakwerkboerderij uit 1803. We zien een 

rozentuin, een boeren moestuin met zomerbloeiers uit grootmoeders tijd, vaste plantenborders, mediterrane kuipplanten, 

een tuinkas, meerdere weilanden omzoomd met berken. Hier hebt u tevens de gelegenheid om uw lunchpakketje te nutti-

gen bij koffie / thee.  

Van 15.00 tot 16.45 uur:  

Als laatste bezoeken we Kwekerij en Tuincentrum Brockmeijer in het dorpje Glandorf. Ze noemen zichzelf Blumen & Le-

bensart (Bloemen & Levenskunst). Het is een keurig verzorgd tuincentrum waar we koffie krijgen en natuurlijk onze nodige 

planten-aankopen kunnen doen. Genoeg kans dus om aan het einde van deze tuinendag met een kofferbak vol planten 

weer huiswaarts te keren.     

Om 18.00 uur zijn we weer terug in Oldenzaal. Kortom, het wordt een gezellig dagje rozen kijken met een scala aan andere 

bloemen & planten! 

Gaat u ook een keer met ons mee?  

Datum: zondag 16 juni 2019  

Verzamelen en vertrek: 09.00 uur vanaf Carpoolplaats t.o. Mac Donalds, Oldenzaal.  

Kosten: voor Groei & Bloei leden € 12,50 (voor niet -leden € 17,50 p.p. dit is incl. Kaffee & Kuchen; entree ’s; rondleidingen; 

koffie/thee in de privétuin) Carpoolkosten: € 7,50 p.p. te betalen aan de chauffeur. Lunchpakket: u dient zelf een eigen 

lunchpakketje mee te nemen.  

Deelname is alléén mogelijk door zich vooraf op te geven tot uiterlijk 10 juni op de websitewww.oldenzaal.groei.nl  
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Open Tuinen Zondag 23 juni 

Op zondag 23 juni 2019 organiseert Groei & Bloei afdeling Enschede/Losser i.s.m. afdeling Olden-

zaal e.o. een Open Tuinen Zondag in en rondom Losser. Het thema is: Leven In De Tuin. Het start-

punt is Restaurant De Oude Apotheek aan de Teylersstraat 4, 7591 AH, Losser. Hier kan men een 

plattegrond met de tuinadressen inclusief beknopte tuinbeschrijving ophalen. Dit kan tussen 

10.00 en 15.00 uur. Tot 17.00 uur zijn de tuinen nog te bezoeken. De tuinenroute is uitermate ge-

schikt om met de fiets af te leggen, maar u kunt ook de tuinen bezoeken met de auto. Parkeren 

kunt u dan het makkelijkst in het centrum van Losser op het Raadhuisplein 1 bij het Lossers Hoes 

(gemeentehuis). Dan is het nog 50 meter lopen naar het startpunt in de tuin van Restaurant De 

Oude Apotheek aan de Teylersstraat 4. Deelname aan deze Open Tuinen Zondag is gratis. En voor-

af opgave is dus niet nodig.  

 

Restaurant De Oude Apotheek heeft speciaal voor Groei& 

Bloei op deze zondag een Koffie met Appeltaart in de aanbie-

ding voor €4,50. In totaal doen er 10 (privé) -tuinen mee, van 

Groei & Bloei-leden maar ook van niet-leden. De te bezoeken 

tuinen worden aan de openbare weg middels een bord Open 

Tuinen aangegeven? U ziet o.a. een Rosarium, Vijvertuin, 

Buxustuin, Assortimentstuin, Engelse tuin, VastePlantenTuin, 

Hostatuin en Landgoedtuin. In sommige tuinen wordt koffie/

thee of frisdrank/wijn/water aangeboden tegen een vrije gift. 

Deelname van de bezoekers is uiteraard op eigen risico. Groei 

& Bloei ziet u graag, dus reserveer zondag 23 juni alvast in uw 

agenda!  

Namens de Open Tuinen Commissie, Gerard Eppink.  
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23 april  

Lezing Harrie Pierik 

Wij waren met enkele van onze leden te gast bij onze 

buurvereniging, Groei & Bloei Enschede en Losser 

op  dinsdag 23 april in Losser.  

Lezing door Harry Pierik over 'Sneeuwklokjes, prille 

lente in de Verborgen Stadstuin in Zwolle'  

Deze lezing ging over de vele verschillende sneeuw-

klokjes, en de aanleg van zijn tuinen met als kenmerk 

zijn oplopende tuinen waarbij je het begin en het 

einde niet ziet. We hebben voorbeelden gezien van 

lange smalle voortuinen in Amsterdam en Zwolle. In 

die tuinen is het de grootste uitdaging om in de win-

ter de honden 

en de fietsen uit 

de tuin te hou-

den. Harry lost 

dat goed op met 

stekelige strui-

ken en veel win-

tergroene plan-

ten. Het was een 

interessante 

lezing.  

https://

tuinharrypie-

rik.nl 

23 februari 

Open dag in de 

"Dinkeltuin" 
Voor de zevende keer organiseerden we dit jaar onze 

Open Tuindag. Het moeilijkste is om een datum te 

kiezen. Je zou zeggen, wat is daar moeilijk aan. Je 

prikt een datum en klaar is Kees. Maar zo gemakkelijk 

is dat niet. We zijn zeer afhankelijk van de winter. 

Gaat het nog hard vriezen? Wanneer bloeien de 

sneeuwklokjes?  

Dit jaren kozen we voor Zaterdag 23 februari………… 

en we hadden ontzettend veel geluk.  

Strakblauwe lucht, de Sneeuwklokjes , Irisjes , Hama-

melissen   en Kerstrozen stonden allemaal in volle 

bloei. En het werd druk. 180 bezoekers zijn er ge-

weest, waaronder veel Groei en Bloei leden.  

Elk jaar vragen we entree, en dat geld gaat naar een 

goed doel. Dit jaar kozen we voor de Stichting Huma-

nitaire Hulp Syrië. We konden € 725,00 overmaken 

naar de stichting. Dit ook dankzij de gekweekte kerst-

rozen van ons helaas overleden lid Herman Bosgoed.  

Het meest opvallende is dat   je de volgende dag niet 

kunt zien dat er iemand is geweest. Iedereen ge-

draagt zich rustig en er hing   zo’n vredige sfeer. Kort-

om, het was een fantastische dag en Cor en ik heb-

ben enorm genoten.  

Groetjes van Cor en Maria van Bakel (Beide Groei en 

Bloei lid) 

TERUGBLIK 
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18 mei Gardenista 

Op zaterdag 18 mei zijn we met een touringcar van Brookhuis uit Oldenzaal naar het 

nieuwe 5-daagse tuin-evenement van KMTP/Groei & Bloei geweest. Op het prachtige 

Landgoed Ophemert, gelegen in de Betuwe, werd onze groep van 42 tuinliefhebbers ont-

vangen bij een speciale achteringang voor grote groepen. Om 10.30 uur begonnen we 

natuurlijk met koffie met een (klein) gebakje op het centrale terras om daarna het ter-

rein en park verder te verkennen. Er stonden veel standhouders op allerlei groei en bloei

-gebied. Van accessoires voor de tuin, tot demonstraties robotmaaiers, wijnproeverij, 

vaste planten, massage-tuinstoelen, tuinbladen, kruidenwand, moestuin en tuinmest. 

Het kasteel omgeven door een gracht was ook van binnen te bekijken. In de kamers met 

oude meubels en grote spiegels stonden grote vazen met bloemen. Vrijwilligers lieten 

steeds enkele bezoekers naar binnen om alles dus ook goed te kunnen zien. Om 13.00 

uur kregen we een verrassingslunch: gnocky's met bechamelsaus, paddenstoelen en ruccola, met een glaasje wijn 

of sap. In de zon op het grindterras met zicht op het kasteel waanden we ons in Frankrijk. Na de middag zijn we 

het park verder ingegaan, daar lagen ook tuinkamers met hoge taxushagen. En er speelde een muziekensemble 

onder een rode beuk uit 1810! Heerlijk genieten op een bistrostoel in de zon. Maar hier stond ook een grote tent 

met bloemschikdemonstraties en de prijswinnende bloemstukken. Wij als plantenliefhebbers kwamen natuurlijk 

ook voor de kwekers die hier hun plantencollectie aanboden. Rozen, clematissen, hosta's en vaste planten etc. te 

kust en te keur.  

Degene die ooit in Bingerden is geweest zou dit deel van het terrein ook erg mooi vinden. Het park was zelfs ver-

sierd met grote bloemstukken onder de oude bomen. Afsluitend met een consumptie en toiletgang gingen we om 

16.00 uur weer naar de touringcar die al weer voorstond bij de poort. Van de organisatie kregen we nog een kor-

tingsbon voor Tuinen van Appeltern. Om 17.45 uur waren we weer in Oldenzaal, nog nagenietend van een gewel-

dige boeiende en vooral zonnige tuindag. Volgend jaar weer?  

 

Met bloeiende groet,  

 

Gerard Eppink  

TERUGBLIK 
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Rabobank  

Clubkas Campagne,  

In 2019 deden wij mee met de Rabobank Clubkas 

Campagne.  De hoogte van de bijdrage die de ver-

eniging of stichting ontvangt, werd bepaald door 

het aantal stemmen dat de vereniging of stichting 

kreeg. 

Wij hebben door uw stem een bedrag gekregen 

van 167,70 euro mogen ontvangen.  

Natuurlijk gebruiken we dit bedrag voor onze acti-

viteiten zoals tuinen bezoeken.   

TERUGBLIK 
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http://www.bergsmahoveniers.nl/

