Tuinentocht zaterdag 21 juli 2018.
Fam. Harms, Wierdenseweg 35, 7671 JJ Vriezenveen.
Onze tuin is ongeveer 8400 m2 groot. Er zijn verschillende vijvers die met elkaar in verbinding staan
door middel van overlopen. Er staan veel vijver- en oeverplanten in- en om de vijvers. Tevens staan
er in de tuin veel verschillende bomen, struiken, heesters en vaste planten. Overal staan banken,
beelden en glaswerk, dus veel variatie en de mogelijkheid om even uit te rusten. Fam. J. Dekker jr. &
Fam. J.T. Dekker sr, Twistveenweg 13, 7681 PB Vroomshoop/Westerhaar.
Op de hoek van de Hoofdweg en de Twistveenweg in Westerhaar vindt u akkerbouwbedrijf Dekker in
een statige Groninger boerderij, anno 1911. De rolstoel-toegankelijke siertuin omvat een rotstuin
gemaakt met veldkeien die gevonden zijn tijdens ploegwerkzaamheden. In het midden van de tuin
bevindt zich een middelgrote vijver met siervissen, irissen, lissen, waterlelies en een gelelysichiton.
De naastgelegen kikkerpoel wordt overschaduwd door een 5mammoetblad (gunnera). Verder vindt u
er diverse soorten hortensia’s, hosta’s, rozen, keizerskronen, meer dan 50 soorten rotsplanten en
klimplanten waaronder een zeldzame Duitse pijp. Achter de landbouw-schuren kunt u de uitgebreide
moestuin en vervroeging-tunnels bekijken. De onbespoten groenten vruchten en aardappelen uit
deze tuinen vindt u terug in de boerenwinkel. Naast de boerenwinkel vind u “galerie Jennie” waar u
natuurgetrouwe aquarel- en acrylschilderijen kunt bezichtigen van de hand van Jennie zelf. Wij
wensen u van harte welkom.
Henny Hemmink ( D.G. Kwekerij ) Nieuwstraat 56, 7687 BC Daarlerveen.
Vier jaar geleden konden we 2,5 hectare grasland (gelegen om ons huis) kopen en dat was het
startmoment om onze tuin uit te breiden. Mijn man en ik hebben onze huidige tuin ( ± 4000 m2) naar
eigen believen ingevuld. Een grote vijver en een schapenweide met 4 Hampshire Down schapen
werden onze nieuwe aanwinsten. En ik kon mijn droom waarmaken; een Hobbykwekerij beginnen in
siergrassen. Ik had in mijn oorspronkelijke tuin al veel siergrassen omdat ik ze mooi en makkelijk in
onderhoud vind en de variatie enorm is, dus was voor mij de keuze snel gemaakt. Naast siergrassen
heb ik tevens een klein assortiment bijpassende vaste planten. U kunt in onze kijktuin veel
siergrassen in combinatie met kleurrijke bloemen in volle glorie bewonderen. Wilt u alvast een
indruk krijgen; Kijk dan op de Facebookpagina van de D.G. Kwekerij. U bent van harte welkom. Fam.
De Jong, Wilgenhoek 11, 7681 RR Vroomshoop.
Meer dan 17 jaar wonen wij op deze plek. Het huis is destijds nieuw gebouwd op 600 m2. De tuin
bestond toen uit alleen zwart zand en stapje bij stapje is het geworden zoals het nu is. Iedere
tuinliefhebber weet dat een tuin nooit af is. 11 Aan de voorkant van het huis staat een beukenhaag
met een boog erin, daarachter over de hele lengte van de tuin een gazon. Verder is er een buxustuin
in de vorm van ruiten. In de ruiten groeien planten alleen in de kleur wit. Aan de zijkant van het huis
is een taxushaag als afscheiding. Een pad met halverwege een pergola met een blauwe regen, een
doornloze braam, rozen en een clematis. De blauwe regen is een echte blikvanger met zijn
uitbundige bloei. Voor ons moet de tuin wel netjes zijn maar niet overdreven. Wel vinden wij dat de
hagen, vooral de taxus strak geschoren moeten zijn. Wij willen u graag uitnodigen om een kijkje te
nemen in onze tuin.

Fam. Schotman, Brandweg 5, 8105 SG Luttenberg.
Onze tuin is een gevarieerde tuin met vaste planten, eenjarige, bollen en niet te vergeten “De
Fuchsia” die toch wel de boventoon voert. Ondanks dat we de Fuchsia`s die de winter niet overleefd
hebben gemakkelijk kunnen aanvullen met eigen stekken, brengen we toch elk voorjaar weer een
bezoek aan de kwekers op zoek naar nieuwe soorten en soorten die nog niet tot onze collectie
behoren, en zo wordt de collectie toch elk jaar weer groter. Vanaf het terras, die in het midden van
de tuin ligt, genieten we in de zomer van een geweldige bloemenzee en de diverse vogels die
dankbaar gebruik maken van de zelfgemaakte nestkastjes die dan ook veelvuldig bewoond zijn.
Kosten afsluitend buffet Tuinentocht.
Deelname aan de tuinentocht is geheel gratis maar voor de afsluiting met een hapje en een
drankje is opgave wel verplicht!!!
U wordt verwacht om ong. 17.00 uur bij Carla en Wim Schotman in Luttenberg.
Hiervoor wordt een bijdrage gevraagd van € 10,00 per persoon.
Graag voor 14 juli a.s. overmaken naar:
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