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Busrit Utrecht  

Door G&B Enschede-Losser 13 juli 

Na het succes van de busexcursies van de afgelo-
pen jaren gaan we dit jaar een aantal tuinen be-
zoeken in de omgeving van Utrecht. Liefhebbers 
van tuinen, planten, bomen, vijvers, natuur kun-
nen tijdens deze excursie hun hart ophalen. Een 
feest voor vaste planten liefhebbers. We bezoe-
ken totaal drie tuinen in Olst en Utrecht. 

Aanmelden kan via de sie van Groei en Bloei En-

schede en Losser; 

https://enschede.groei.nl/index.php?id=96687  

• De Tuin van Fortmond  s buitendijks gelegen in de uiterwaarden van de IJssel, waar de rivier tussen 

Olst en Wijhe een grote slinger naar het westen maakt.  

• De in voorjaar 2014 geopende Vlinderhof is een bijzondere tuin in de Binnenhof van het Máximapark.  

Deze vaste planten tuin is ontworpen door Piet Oudolf. 

• In de Botanische Tuinen van de Universiteit van Utrecht zijn de mooiste planten uit de hele wereld te 

zien in een aantal verrassende tuinonderdelen. 

We vertrekken 's morgens om 07.30 uur vanaf de parkeerplaats TPZ Helmerzijde en hopen rond 20.30 uur 

hier weer terug te zijn.  

De kosten voor deze dag bedragen voor leden € 65,00 en voor niet leden € 75,00. 

Dit is uiteraard inclusief busreis, rondleidingen bij de tuin in Fortmond, De Vlinderhof, de botanische tuinen 

in Utrecht en het slotetentje bij restaurant Evers in Haaksbergen.  

https://enschede.groei.nl/index.php?id=96687
http://www.detuinvanfortmond.nl/
https://vlinderhof.com/
http://www.maximapark.nl/
http://www.uu.nl/botanischetuinen
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Bijenstal open dag de Lutte 

14 juli met verkoop plantjes   

door Groei en Bloei Oldenzaal e.o. 

Tijdens deze open dag van de imkervere-

niging staan wij als Groei en Bloei Ol-

denzaal met een stand en geven we 

voorlichting over planten voor insecten.  

Ook verkopen we plantjes en stekjes. De 

opbrengst hiervan gaat naar onze eigen 

verenigingskas.  

Op deze dag hopen we dat enkele geïn-

teresseerden, ook onze activiteiten wil-

len gaan bijwonen.  

Mocht je nog plantjes voor de verkoop 

hebben dan horen we dat graag via de 

mail @info@oldenzaal.groei.nl  

Bellen mag ook 0620171265  

De plantjes mag je die zondag komen 

brengen om 13.00 uur. Als dat niet lukt 

willen we ze graag komen halen  

Groetjes Corina Punte  

 

 

 

Datum:  zondag 14 juli 2019.  

Tijd:   13.00 tot 17.00 uur.  

Adres;  Bentheimerstraat 6a de Lutte  
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Avondbezoek prive tuin  21 augustus 

Ook dit jaar organiseert uw Groei & Bloei -afdeling weer een avondexcursie in groepsverband 

naar een boeiende tuin of interessante 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 aan de rand van de wijk Stroom Esch te Borne.  

Hier wonen Leen Smits en Janny Huiskes. Het perceel met een oppervlakte van 1200 m2 heeft 

een formele voortuin die wordt gedomineerd door twee Liriodendrons. De beplanting rondom 

de taxushagen en beukenblokken voor het huis is deels diagonaal gespiegeld met vaste plan-

ten in pasteltinten. Via een hostalaantje langs het huis komen we in de achtertuin. Daar zien 

we de ronde vormen terugkomen in een groot gazon met borders rondom. Via de voordeur, de 

woonkamer en de tuindeuren aan de achterkant ligt een lange zichtlijn naar het achterliggen-

de Twentse landschap. In 2011 troffen de eigenaren een tuin aan met metershoge klimop, 

brandnetels, meidoorns, vlier, eiken en elzen. Op een enkeling na zijn deze allen verwijderd. 

De borders zijn opnieuw op kleur aangeplant met een grote verscheidenheid aan vaste plan-

ten zodat er het hele jaar rond wel iets bloeit. Voor verdere structuur zorgen enkele bijzonde-

re bomen zoals een varenbeuk, een katsoera, een parrotia, een zuileik en een doodsbeende-

renboom. Links in de tuin ligt een vijver met terras en groeit leifruit langs de zuidmuur. Rechts 

in de tuin ligt een terras met druiven aan de schutting. Helemaal achterin de tuin ligt een wit-

te border. Kortom, teveel om op te noemen. Het wordt dus een gezellige avond exclusief voor 

onze Groei & Bloei-leden, want u krijgt ook een glaasje wijn met hartige taart aangeboden, 

zodat we alle indrukken nog even de revue kunnen laten passeren. Kijkt u ook graag eens ach-

ter andermans tuinhek, geef u dan wel even van te voren op! Groei & Bloei ziet u graag, gaat 

u ook mee?  

Datum: woensdag 21 augustus 2019.  

Vertrek: 18.30 uur vanaf de carpoolplaats t.o. Mac Donalds te Oldenzaal.  

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

Kosten: leden betalen € 3,00 per persoon; niet -leden € 5,- (dit is incl. rondleiding en wijn met 

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

Carpoolkosten: € 1,- per persoon, te betalen aan de chauffeur bij vertrek.    

Einde: ± 22.30 uur bent u terug in Oldenzaal.  

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

www.oldenzaal.groei.nl   Dit kan tot uiterlijk 10 augustus 2019.            

https://oldenzaal.groei.nl/index.php?id=96646
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Ledenverwendag 

Op zaterdag 31 augustus is onze jaarlijkse Groei & Bloei Leden & Ver-
wendag, reserveer deze datum alvast in uw agenda! 
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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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5 juni 

Avondbezoek prive tuin  
. Het was een interessante lezing.   

https://tuinharrypierik.nl  

Terugblik Rozendag, 

zondag 16 juni  

Op zondag 16 juni stond er op de agenda een dagje 

tuinen kijken in Duitsland, met als thema: Alles over 

rozen. Om 9 uur zijn we uit Oldenzaal vertrokken met 

17 leden en met eigen auto ’s. Via de autobaan A30 

en A33 kwamen we na een uur rijden aan in Bad Ro-

thenfelde.  

 

Daar begonnen we op het terras met koffie met een 

wafel. In het centrum van Bad Rothenfelde staat een 

lange wand van 10 meter hoog met takkenbossen 

waardoorheen het opgepompte zoute water sijpelt. 

Als je erlangs wandelt is het net of je de zee ruikt en 

het is dus gezond voor de luchtwegen. Vandaar ook 

de benaming Bad Rothenfelde, want het is een heel 

gezellig en levendig kuurstadje. Ook wij zijn erlangs 

gewandeld om daarna de Rozenfair te bezoeken in 

het immense kuurpark.  Daar stonden allemaal stands 

met natuurlijk allerlei rozen, maar ook rozenzeep, 

tafelkleden met rozenmotief, rozensieraden etc. 

Maar ook vaste planten, tuinaccessoires en dergelij-

ke. Het mooiste was dat alle rozen in de volle grond 

in het park volop in bloei stonden, de rozengeur 

kwam je gewoon tegemoet tussen de rozenperken en 

onder de vele rozenbogen.   

 

Daarna zijn we naar een grote privétuin gegaan van 

anderhalve hectare op 15 minuten rijden in het dorp-

je Versmold. Via smalle straatjes tussen de korenvel-

den door hadden we een prachtige landelijke auto-

route. Hier werden we opgewacht door de eigenaar 

Klaus Wagenhüber en kregen we een uitgebreide 

rondleiding door de privétuinen. We zagen o.a. een 

grote moestuin, terrassen met kuipplanten, een cac-

tustuin, een Engelse kas, een immense Rambler hoor 

in de boom, de klimroos Kordes Laguna die prachtig 

rose bloeide, weilanden met dieren, een grote appel-

gaard, oude gebouwen zoals een bakspieker en alles 

omgeven door strak geknipte hagen. Het leek wel een 

openluchtmuseum. 

Natuurlijk kregen we na de rondleiding in de nieuwe 

kapschuur Kaffee mit Kuchen. Menig lunchpakketje 

bleef in de tas zitten, want de zelfgebakken taart was 

een complete maaltijd. Gezeten aan een lange prach-

TERUGBLIK 

https://oldenzaal.groei.nl/index.php?id=96646
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Afdeling  Oldenzaal e.o. 

Zondag 16 juni  

Rozendag in Rothenfelde, deel 1 

Op zondag 16 juni stond er op de agenda een dagje tuinen kijken in Duitsland, 

met als thema: Alles over rozen. Om 9 uur  zijn we uit Oldenzaal vertrokken 

met 17 leden en met eigen auto ’s. Via de autobaan A30 en A33 kwamen we na 

een uur rijden aan in Bad Rothenfelde.   

Daar begonnen we op het terras met koffie met een wafel. In het centrum van 

Bad Rothenfelde staat een lange wand van 10 meter hoog met takkenbossen 

waardoorheen het opgepompte zoute water sijpelt. Als je erlangs wandelt is 

het net of je de zee ruikt en het is dus gezond voor de luchtwegen. Vandaar 

ook de benaming Bad Rothenfelde, want het is een heel gezellig en levendig 

kuurstadje. Ook wij zijn erlangs gewandeld om daarna de Rozenfair te bezoe-

ken in het immense kuurpark.  Daar stonden allemaal stands met natuurlijk 

allerlei rozen, maar ook rozenzeep, tafelkleden met rozenmotief, rozensiera-

den etc. Maar ook vaste planten, tuinaccessoires en dergelijke. Het mooiste 

was dat alle rozen in de volle grond in het park volop in bloei stonden, de ro-

zengeur kwam je gewoon tegemoet tussen de rozenperken en onder de vele 

rozenbogen.  

 

TERUGBLIK 
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Afdeling  Oldenzaal e.o. 

Zondag 16 juni  

Rozendag in Rothenfelde, deel 2 

Daarna zijn we naar een grote privétuin gegaan van anderhalve hectare op 15 minuten rijden in het dorp-

je Versmold. Via smalle straatjes tussen de korenvelden door hadden we een prachtige landelijke auto-

route. Hier werden we opgewacht door de eigenaar Klaus Wagenhüber en kregen we een uitgebreide 

rondleiding door de privétuinen. We zagen o.a. een grote moestuin, terrassen met kuipplanten, een cac-

tustuin, een Engelse kas, een immense Rambler hoor in de boom, de klimroos Kordes Laguna die prachtig 

rose bloeide, weilanden met dieren, een grote appelgaard, oude gebouwen zoals een bakspieker en alles 

omgeven door strak geknipte hagen. Het leek wel een openluchtmuseum.  

Natuurlijk kregen we na de rondleiding in de nieuwe kapschuur Kaffee mit Kuchen. Menig lunchpakketje 

bleef in de tas zitten, want de zelfgebakken taart was een complete maaltijd. Gezeten aan een lange 

prachtig gedekte tafel was het gezellig napraten over de vele indrukken. Af en toe kreeg ik de indruk dat 

we ergens op tuinenreis in Italië of in Frankrijk of in Engeland waren, zo mooi. Schitterend wat we hier 

gezien hebben. 

Aan het einde van de dag reden we nog een kleine 15 minuten naar het dorp Glandorf. Hier ligt Tuincen-

trum Brockmeijer, een exclusief zeer goed verzorgd tuincentrum met een zeer groot plantenaanbod. 

Mooie geglazuurde bloempotten, een breed aanbod in rozen maar ook éénjarigen en alles voor het 

bloemschikken was er te koop. Natuurlijk werden er rozen en andere vaste planten gekocht. We besloten 

de dag met een consumptie in de koffie-corner om daarna weer huiswaarts te keren. Via het heuvelachti-

ge landelijke gebied rondom de vakwerkstadjes Lienen en Tecklenburg kwamen we bij autobaan A30 rich-

ting Oldenzaal. Om 18.15 uur waren we weer in Oldenzaal. Het was echt een dag om  in te lijsten, want 

het mooiste kado was toch wel het zonnige weer de hele dag. Graag tot de volgende keer bij een gezelli-

ge Groei & Bloei-excursie. Dan gaat u toch ook mee?  

 

Met bloeiende groet,  

Gerard Eppink 

TERUGBLIK 
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23 juni 

Open tuinendag Losser 

Op zondag 23 juni j.l. werd er door Groei & Bloei afdeling 

Enschede/Losser in samenwerking met onze eigen afdeling 

Oldenzaal e.o. voor de eerste keer een Open Tuinen Dag in 

Losser en omgeving gehouden. Van 10.00 tot 15.00 uur kon 

men gratis bij Restaurant De Oude Apotheek in het centrum 

van Losser een plattegrond met beschrijvingen van de 10 

tuinen ophalen. De 9 privétuinen en 1 openbare tuin kon-

den per fiets of per auto bezocht worden. Er waren verschil-

lende tuinen te zien zoals een plantenliefhebberstuin, een 

buxustuin, een vijvertuin, een rommeltuin, een hostatuin 

e.d.  

In totaal hebben 285 tuinliefhebbers de moeite genomen 

om bij De Oude Apotheek te starten. Maar er waren ook 

kennissen en familieleden van de tuineigenaren zelf die 

rechtstreeks de tuin bezochten. In sommige tuinen werd 

koffie of water geschonken of een glaasje rosé. Want de 

temperatuur was goed met 27 graden en een lekker zonne-

tje. Het liep de hele dag lekker door en om 17.00 uur gine-

gen de tuinen sluiten. De organisatie (Open Tuinen Commis-

sie) kan terugzien op een geslaagde dag gezien de vele posi-

tieve reacties van de enthousiaste tuinliefhebbers. Voor 

herhaling vatbaar dus.  

TERUGBLIK 
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Afdeling  Oldenzaal e.o. 

Tip van de maand 

tuin  
Dit is de ROSA PARAGON, vorig jaar ook 

gedoopt tot Rosa Groei & Bloei. Trossen 

met gevulde geurende bloempjes en su-

pergezond glanzend heldergroen blad. 

Een plaatje om te zien.  

Hennie Droste  

Alstroemeria 

Onze ALSTROEMERIA van de consumen-
tentoets is na 5 jaar nog steeds 365 da-
gen per jaar in bloei. Geweldig!!!!  

 

Groetjes Ineke Velthuis -Broeders  

Foto's van lezers 

https://oldenzaal.groei.nl/index.php?id=96646


NIEUWSBRIEF  Groei en Bloei Oldenzaal en omstreken.    2019  nummer 5 

 

Afdeling  Oldenzaal e.o. 

M
ed

e 
m

o
ge

li
jk

 g
em

aa
k

t 
d

o
o

r:
 

https://kuhlkampbuitenhout.nl/
http://www.bergsmahoveniers.nl/

