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Juni – Juli 2017
Beste leden,
We zagen ze eind mei in de tuin van Wim en Kitty van de
Louw staan en de muzikale naam van deze eenjarige plant Orlaya
grandiflora doet al vermoeden hoe mooi ze is. Deze 50 cm. hoge
planten hebben stevige schermbloemen vol witte bloemetjes, die
onregelmatig van grootte zijn. De schermbloemen steken sierlijk
uit boven het tere worteltjes-achtige loof en ze staan fantastisch
in iedere de border, maar ook in boeketten maken ze goede sier.
Eenmaal gezaaid komen ze ieder jaar weer trouw terug, bloeien
lang en geven zoals gezegd iedere tuin cachet.
 P.S. Ik zal voor de liefhebbers bij de ruilbeurs dit najaar zaad ervan meenemen.

Dagexcursie naar twee tuinen
Datum: zondag 25 juni
* Tuin “de Winckelgaard” van Marleen en Tiny Cuppen, Winkelstraat 17 5715 PN in Lierop
* Tuin ‘Merrigum’ van Bert en Liesbeth Uitewaal-de Vries, Dries 22 6086 AW in Neer
Vertrek 09.30 uur vanaf de carpoolplaats, Rembrandtlaan in Veghel
De tuin van Marleen en Tiny Cuppen is onderdeel van
een open tuinenweekend, is 4000 m2 groot en ligt rondom
een in 1980 herbouwde Brabantse langgevelboerderij met
enkele in stijl opgetrokken bijgebouwen, alles in de
typische Brabantse kleuren. Marleen en Tiny hebben de
tuin zelf ontworpen en ingericht met paden, borders en
vijvers. Ze hebben een 250 verschillende soorten vaste
planten aangeplant en omgeven door bijzondere bomen
zoals Gymnocladus dioicus (Doodsbeenderen-boom),
Katsura (Koekjesboom), Pyrus Communes (Suikerpeer) en
Morus alba macrophylla (Witte moerbei).
De bestrating is uitgevoerd met natuurlijke materialen zoals gebakken straatklinkers,
kinderkoppen, basaltkeien en zeldzame oude blauwe scheepsklinkers. Achter in de tuin is een
natuurlijke verhoging met grassen van waaruit u een prachtig gezicht op het omringende landschap
hebt
De entree is gratis, incl. koffie of thee en een rondleiding.
De tweede tuin “Merrigum” is een unieke tuinbelevenis omdat hier Australische planten centraal
staan en enig is in haar omvang in Europa. Momenteel zijn er zo’n 900 verschillende Australische
plantensoorten te bewonderen.
Naast de collectie Australische planten omvat de tuin een prachtig arboretum met een schitterende
vijver, een siertuin, een rozentuin, een boomgaard en een moestuin. Deze tuin is een ideale
gelegenheid voor het uitbreiden van uw plantenkennis en het opdoen van nieuwe tuinideeën.
Merrigum is een woord uit de taal van de oorspronkelijke bewoners van Australië, de Aboriginals, en
betekent ‘kleine vlakte’. Dit slaat op het 0.8 hectare grote terrein met woonhuis. Merrigum klinkt
echter ook als ‘Merry Gum’ ( vrolijke gomboom).De gomboom is een andere naam voor Eucalyptus,
een Australische plantensoort waarvan er verschillende in deze tuin staan.
 De entree is € 3.50, incl. koffie of thee met cake.

Tuinbezoek bij Dhr. Vereijken in Helmond
Datum: woensdagavond 19 juli
Adres: Braaksestraat 7 5709 JB in Helmond
Vertrek 18.30uur vanaf de carpoolplaats, Rembrandtlaan in Veghel
Aanvang tuinbezoek 19.00 uur
De tuin van Louis Vereijken wordt omschreven als een parkachtige tuin op een perceel van 10.000 m²
met 2 vijvers en met bomen en struiken die bij een boerderij horen.
De tuin is 30 jaar oud en is door de eigenaren zelf ontworpen en u vindt er o.a. . fruitbomen, Hosta’s
en Hortensia’s. Alles is op gevoel aangeplant.
 De entree voor deze tuin is gratis.

De naam van onze Groei & Bloei website is veranderd in www.meierijstad.groei.nl
En er is nog veel meer veranderd op deze website die nu in beheer is bij de heel enthousiaste ‘webmaster’ en tuinclublid Wil van de Hoef. Het is de moeite waard om de site regelmatig te bezoeken.
Zo staat er onder andere het programma van de Groei & Bloei vereniging Meierijstad op en de
nieuwsbrieven van de Tuinclub kunt u nog een keer nalezen. En vergeet vooral niet te klikken op
‘foto’s’ om de mooie foto’s van alle tuinclubactiviteiten en van het bloemschikken te bekijken.
En…. als u dan toch achter de computer zit, stuur een mailtje met naam en adres naar
ae.weterings@planet.nl , zodat u voortaan de nieuwsbrief van de Tuinclub per e-mail kunt
ontvangen.

Met vriendelijke groeten,
Rozannie, Annemarie, Marian en Annelies

