De tuinclub organiseert voor alle leden van Groei en Bloei een bus-dagexcursie naar
twee tuinen en een kwekerij gelegen tussen Veluwe en IJsselvallei.
Zaterdag 12 augustus 2017
De eerste tuin die we bezoeken is de tuin van ‘Hofstede Het Holt’ een echte
landschapstuin met een oppervlakte van ca. 15.000 m2 gelegen in de zogenaamde
‘Landgoederenzone’ het geheel ligt rondom een prachtige boerderij uit 1783. Er is
een uitgezette route die u door de hele tuin voert. Er zijn meanderende borders op
kleur een kruidentuin een natuurvijver een laantje met oude rassen hoogstam
fruitbomen en een wilde bloemweide.
Daarna vertrekken we naar Restaurant De Gouden Karper in Hummelo voor de
lunch: een kopje koffie / thee met 2 luxe broodjes per persoon.
De tweede tuin die we bezoeken is de tuin van de internationaal bekende
tuinarchitect Piet Oudolf. De oppervlakte van de tuin is ca 4000 m2 en ligt bij de
boerderij genaamd ‘De Koesterd’ en stamt uit 1850.
De tuin kenmerkt zich door het vele gebruik van siergrassen en prairie planten en is
daardoor zeker een interessant onderdeel van onze reis.
Ook brengen we een bezoek aan de bekende rozen kwekerij De Wilde met een zeer
grote collectie rozen en clematissen. Bij aankomst worden we welkom geheten en
krijgen uitleg over de kwekerij waarna we naar hartenlust de geur van de bloeiende
rozen op kunnen snuiven en misschien de Roos of Clematis vinden waar u al zolang
naar op zoek bent.
Vertrek: 8.00 u. op het Stadhuisplein ( graag 10 min. voor vertrek aanwezig )
Koffiestop Herberg de Luchte in Spankeren
12.30 u. Lunch Restaurant De Gouden Karper in Hummelo
18.00 u. Diner in Herberg de Luchte in Spankeren
Aankomst Veghel ± 21.00 u
De kosten voor de excursie dag bedragen € 62.50 p.p. inclusief vervoer, entree
tuinen, koffie met gebak, een broodjes lunch en drie gangen diner. ( consumpties
voor eigen rekening)
U kunt zich aanmelden bij Rozannie Peerenboom tel. 06-12196939 / 0413-287028 Na
aanmelding het bedrag overmaken naar rekeningnr. NL76 RABO 0159 5722 23
t.n.v. M.J.B. Sommers-Jonkers Tuinclub Veghel met vermelding van naam, postcode.
Ook introducés zijn welkom zij betalen € 5.00 extra. Deelname telt op volgorde van
aanmelding maar vol is vol.
Graag tot ziens op zaterdag 12 augustus, Rozannie Peerenboom.

