Augustus 2018
De tuinclub organiseert voor alle leden van Groei en Bloei een bus-dagexcursie. We
bezoeken Gelderse Tuinen met passie en een kwekerij.
Zaterdag 11 augustus 2018
De tuinen liggen kort bij elkaar zodat er geen lange afstanden te rijden zijn en we
optimaal van de tuinen en elkaars gezelschap kunnen genieten.
Onze eerste stop voor koffie met gebak is in Achterveld. Daarna door naar Nijkerk
waar we tuin De Wilgenkamp bezoeken. Een tuin vol verrassingen, hagen creëren
afzonderlijke tuinen waaronder een rozentuin en een moestuin. Er zijn Engelse
borders, twee vijvers, een berceau en een boomgaardje oppervlakte 1.5 ha.
De tweede tuin Klein Rassert ligt in Hoevelaken het is een afgelegen boerenerf op
het landgoed Groot Rassert. Een informele landschappelijke tuin met een basis
structuur van hagen en zichtlijnen. Fraaie borders zorgen voor afwisseling en mooie
doorkijkjes. Bijzonder is de schuur waar kerkuilen wonen. Oppervlakte ca 5400 mtr.
Na de broodjes lunch in Restaurant De Roskam in Achterveld bezoeken we
Kwekerij Klein Hof een ecologische vasten planten kwekerij nabij Achterveld.
Albert van den Hoogen kweekt hier sinds enkele jaren een gedegen sortiment vaste
planten met een natuurlijk karakter. Vanuit de moerbedden worden de planten
gescheurd of gestekt en opgepot in biologische potgrond. De laatste tuin die we
bezoeken is de Tuin van Marieke Nolsen die behoort bij het Landgoed den Treek.
Bij het eigen ontwerp is gekozen voor een strakke indeling beuken en buxushagen
bepalen de structuur en delen de tuin van ongeveer 1200 m2 in 4 verschillende
tuinkamers. Qua sfeer is de tuin aangepast aan de karakteristieke woning die hoort
bij het landgoed. De borders zijn weelderig transparant met een hele natuurlijke
uitstraling.
Vertrek 8.00u. op het stadhuisplein ( graag 10 min. voor vertrek aanwezig )
Koffiestop en lunch in Restaurant Roskam in Achterveld
18.00u. Diner in Restaurant Boschzicht in Scherpenzeel.
Aankomst Veghel ± 21.00u.
De kosten voor de excursie dag bedragen € 63.50 p.p. incl. vervoer, entree tuinen,
koffie met gebak, broodjes lunch en een drie gangen diner met keuze vis of vlees.
Consumpties voor eigen rekening.
Aanmelden bij Rozannie Peerenboom tel. 06-12196939 / 0413-287028
Na aanmelding bedrag overmaken op rekening NL76 RABO 0159 5722 23 t.n.v.
M.J.B. Sommers-Jonkers Tuinclub Veghel met vermelding van naam en postcode.
Ook introducés zijn welkom ( een per lid ) zij betalen € 5.00 extra Deelname telt op
volgorde van aanmelding maar vol is vol.
Graag tot ziens op zaterdag 11 augustus, Rozannie Peerenboom

