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Mei 2018
Beste leden,
De “groene golf” is weer overrompelend over mijn tuin heen gerold en dan valt er zoveel te
corrigeren en in goede banen te leiden, dat ik bijna vergeten was om deze mei-brief te schrijven.
Maar over twee weken hebben we nog een leuke tuinexcursie voor u geregeld, die u zeker niet aan u
voorbij moet laten gaan.

Dagexcursie naar een tuin en een kwekerij
Datum: zaterdag 26 mei
Adressen:
* tuin “De Mesenhof” van Marion en Eddy Vermeesen, Loo 88A 5571 KS in Bergeijk
* Kwekerij Muijderman van Mark en Erica, Volmolenweg 9 5504 PT in Veldhoven
Vertrek 9.00 uur vanaf de carpoolplaats, Rembrandtlaan in Veghel
De tuin “de Mesenhof” van 2800 m2 is helemaal zelf ontworpen door het echtpaar Vermeesen.
Doordat de tuin uit verschillende delen bestaat en dus niet alles in een oogopslag te zien is, nodigt de
tuin u uit tot een gevarieerde wandeling. Vanuit diverse punten heeft u een mooi zicht op de fraaie
kerk van dorpskern ’t Loo- Bergeijk.
In de tuin bevinden zich verschillende borders op kleur, zoals een blauw-crème border, een
bordeaux-grijze border een “hot”-border.
Achter in de tuin ligt een schitterende natuurvijver met mooie randbeplanting en vele soorten vis.
Tijdens uw wandeling komt u twee nostalgische muren tegen met daartussen verzonken in de grond
een Engels aandoende kas.
Bijzonder vermeldenswaard is hun flinke collectie Irissen en Hemerocallis (daglelies).
We krijgen zeer zeker ook een rondleiding met veel informatie over hun tuin en de gebruikte planten
door het heel enthousiaste echtpaar
→ De entreekosten zijn € 2.50 en de koffie met gebak kost ook € 2.50.
.
Op de kwekerij Muijderman krijgen we geen rondleiding, maar voor
vragen kunt u altijd terecht bij Mark en Erica.
Ze hebben er bijna 3000 verschillende producten te koop.
→ Alles staat geordend in genummerde plantvakken op de kwekerij; daarom is het handig om van te
voren op de website hun catalogus te raadplegen en de gewenste planten hierin op te zoeken en het
juiste plantvak te noteren.
In de verschillende vakken staan o.a. bomen, grassen, bamboes en kruiden, schaduw minnende
planten en varens, heesters, fruit en rozen en klimplanten en natuurlijk veel vaste planten. Hun
moerbedden zijn een ware inspiratiebron om planten te beoordelen of ze in uw tuin passen. Aan de
buitenrand van de kas langs het hoofdpad staan de planten die in het betreffende jaargetijde visueel
aantrekkelijk zijn.

Nieuw Tuinclublid ……… Van Harte Welkom
Mevr. Mieke Wiegerinck.
Met vriendelijke groeten,

Rozannie, Annemarie, Marian en Annelies

