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Hoe nu verder? 

 
Beste leden, 

 

Ook zo genoten van de rust, planten, vogels en bijen in uw tuin? Nog nooit heb ik zo vaak 

langer dan vijf minuten in de luie tuinstoel gezeten. Zelfs  de stapel “nog te lezen” oude 

Groei & Bloeibladen is geslonken tot nog enkele exemplaren. Weer leuke ideetjes opgedaan. 

Zelf heb ik 2,5 maanden geen planten gekocht. Een record!  

 

Nu de regels in verband met het Coronavirus versoepeld zijn, beginnen wij weer na te 

denken over de invulling van het jaarprogramma, o.a. lezingen, workshops, tuinexcursies en 

plantjeruil. In deze nieuwsbrief alvast de tuinexcursies vanaf september. Laten we hopen 

dat wij ook dit jaar weer vele activiteiten samen kunnen ondernemen.  

 

Marion de Wal, secretaris 

  

 

Agenda activiteiten    
          

 Mei-oktober Tuinliefhebbersclubje 

 19 september Tuinen struinen;  Excursie Kwekerij Aan de dijk Appingedam, 

Menkemaborg Uithuizen en een verrassing 

 
Tuinen struinen 2020-2021, excursies 

 
Samen een dagje tuinen en kwekerijen bezoeken 

 
Vorig seizoen zijn we gestart met het 

aanbieden van een drietal 

dagexcursies naar bijzondere tuinen 

en of kwekers in onze eigen provincie. 

Dat was een succes! Daarom willen we 

dit vervolgen en hebben we ook voor 

dit seizoen drie dagexcursies met 

mooie tuinen en kwekerijen uitgezocht 

die zeer de moeite waard zijn om te 

bezoeken. Deze keer gaan we over de 

provinciegrens.   

Het is de bedoeling om met een aantal 

auto's samen een dag op stap te 

gaan. Afhankelijk van de situatie 

bezoeken we 2  en/of 3 

tuinen/kwekerijen. Het liefst in 

combinatie met een ontvangst of 

rondleiding of eenvoudige lunch. 

Bij voldoende belangstelling gaan deze 

excursies door.  

We vinden het fijn om  van u te horen 

wat u interessant of leuk zou vinden voor een volgende te organiseren excursie. 
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We vertrekken samen vanaf een van te voren afgesproken punt met eigen auto's, waarbij 

we zoveel mogelijk de  deelnemers laten carpoolen.  

Het is de bedoeling om 's ochtends tussen 8.30 en 9.00 uur te vertrekken en tussen 17.00 

en 17.30 uur weer terug te zijn. De genoemde kosten zijn inclusief carpoolkosten. Wilt u op 

de dag zelf de kosten van de excursie contant betalen bij Yda of Tineke? Alvast bedankt! 

 

Geïnteresseerden kunnen zich voor de afzonderlijke dagtochtjes telefonisch 

opgeven bij:  

Yda van der Wal, tel. 0519-561690 / 06-14449429  
of bij Tineke Adema: E-mail tinekeadema@hotmail.com 
Graag willen we bij uw aanmelding uw naam, woonplaats, email-adres en telefoonnummer 

weten maar ook of u bereid bent zelf te rijden en (hoeveel) gasten u mee kunt nemen. 

 
De excursiecommissie, Yda van der Wal en Tineke Adema- Speelman 

 

Excursie Kwekerij aan de Dijk, Menkemaborg 
en verrassing 19 september 2020 

 

Kwekerij en Kijktuin Aan de Dijk 

Laat je verrassen door de tuin en kwekerij aan de slapersdijk in het noordelijkste dorpje van 

Groningen. Smalle paadjes leiden je langs een dijk beplant met grassen en vaste planten. 

Een bamboebosje ,een stobbentuin met schaduwplanten en varens zorgen voor een oase 

van rust en sfeer in het uitgestrekte vlakke hogeland.  

Dit weekend zijn er Open (grassen) Dagen bij Kwekerij Aan de Dijk in Oudeschip. Kwekerij 

Aan de Dijk is een gespecialiseerde kwekerij van Siergrassen, vaste(schaduw) planten, 

varens en Bamboe. Het is een kleinschalige kwekerij met een breed assortiment. Soorten 

waar zij enthousiast over zijn vanwege hun luchtige sierlijkheid, de bijzondere bladvormen, 

hun onverwoestbaarheid, de subtiele bloei. Botanische rariteiten en liefhebbersplanten. U 

kunt hier planten kopen. Neemt u wel contant geld mee, u kunt hier niet pinnen. 

 

Menkemaborg  

De Menkemaborg is een 

kasteelmuseum, gelegen te 

Uithuizen in het noordoosten van 

de provincie Groningen. De 

Menkemaborg is in oorsprong 

een uit de 14de eeuw daterend 

huis, een zogenaamd ‘steenhuis’, 

dat in de loop der tijd vergroot 

is. Bij deze borg liggen tussen de 

beide grachten verschillende en 

bijzondere tuinen. Maak een 

wandeling door de historische 

tuinen en dwaal rond in de 

doolhof om in het midden uit te 

komen bij de bijzondere plataan. 

We genieten hier een eenvoudige 

lunch. 

Verrassing 

Tot slot hebben we op weg naar huis een verrassing voor u  

 

Vertrek: 8.30 uur, eindtijd 17.30 uur 

Kosten: +/- €32,50 (is inclusief entrees, koffie, een eenvoudige lunch en carpoolkosten). 

Overige kosten zijn voor eigen rekening.  

Aanmelden: U kunt zich uiterlijk 10 september aanmelden bij Yda van der Wal, telefoon 

0519-561690 /06-14449429 of bij Tineke Adema: E-mail tinekeadema@hotmail.com 
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Excursie Tulpenroute NO-Polder 24 april 2021 

Met ruim 2.000 hectare bollenvelden is de Noordoostpolder één van de grootste 

bloembollengebieden van Nederland. De vele kleurrijke tulpenvelden in het voorjaar zijn 

een lust voor het oog. Op 25 april brengen we een bezoek aan drie unieke Voorjaarstuinen. 

Veel soorten tulpen die u op de velden ziet staan worden hier gecombineerd met talloze 

andere voorjaarsbollen tussen vaste planten, heesters en bomen. Deze tuinen zijn inmiddels 

in binnen- en buitenland bekend geworden en zijn zowel in het voorjaar als in de 

zomermaanden perfect onderhouden en zeker een bezoek waard. 

 

De Tuinen van Lipkje Schat  http://www.lipkjeschat.nl/  

Duizenden bloembollen in combinatie met allerlei voorjaarsplanten en bloeiende heesters 

zijn een lust voor het oog in deze bijzondere voorjaarstuin. Vanaf het vroege voorjaar en in 

Mei staan hier ontelbare bloembollen in bloei 

in de vele borders op kleur. Een groot aantal 

potten op het terras is beplant met tulpen in 

aparte vormen of kleuren. Ieder jaar worden 

honderden nieuwe bollen geplant en andere 

kleurencombinaties gemaakt.  

 

 

Na de bollenbloei ondergaat de tuin een 

metamorfose als in de weelderige borders de 

zomerbloei  

uitbarst en is ook dan een bezoek meer dan 

waard. 

 

 

Pegasushof   http://pegasushof.nl/ 

Ongeveer 10 jaar geleden is de familie Giesen opnieuw begonnen met de aanleg van hun 

tuin. Voorheen was het gedeelte om het huis een boerentuin, zoals de meeste tuinen in de 

polder uit de jaren 50, met aangrenzend 

een paardenwei. 

De structuur van de tuin is bepaald door 

strakke lijnen met taxus en buxus hagen, 

vijvers en een modern terras aan één van 

de vijvers. Geïnspireerd door de tuinen in 

Engeland en later in Nederland zijn ze in 

1999 begonnen door eerst een indeling te 

maken, taxushagen te planten en de 

vijvers te realiseren. De tuin heeft 

windsingels ter bescherming van de vaak 

krachtige wind. 

In de loop der jaren zijn veranderingen en 

uitbreiding van de tuin door gevoel 

ontstaan, hierbij proberen ze hun karakters in de tuin weer te geven. Hun streven is dat het 

een plek is die hen rust geeft. Een beplantingsplan is er niet geweest, de beplanting is 

ontstaan door het verzamelen van bijzondere en “gewone” planten om daarna een plaats te 

zoeken. Oppervlakte van de tuin is ca. 4000 m². Hier gebruiken we een eenvoudige lunch. 

 

De Goldhoorn  https://goldhoorngardens.nl/ 

De Goldhoorn Gardens zijn gelegen op een unieke locatie in de Noordoostpolder. Het is een 

verrassende Engelse tuin van maar liefst 4000 vierkante meter. In deze verrassende tuin 

staan in het voorjaar duizenden bloembollen in combinatie met vaste planten. Elk jaar 

worden er weer vele bollen ingepland. De tuin wordt gekenmerkt met golvende lijnen en 
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idyllische plekjes. De tuin is bijzonder door de afgestemde kleurencombinaties en variatie in 

bloem- en bladvormen. De harmonie die de tuin uitademt creëert een ware rust tijdens de 

tuinwandeling. Liefhebbers van tuinen en het Engelse landleven kunnen  

hun hart ophalen. 

 
Vertrek: 8.30 uur, eindtijd 17.30 uur 

Kosten: +/- €32,50 (is inclusief entrees, koffie, een eenvoudige lunch en carpoolkosten). 

Overige kosten zijn voor eigen rekening.  

Aanmelden: U kunt zich uiterlijk 17 april aanmelden bij Yda van der Wal, telefoon 0519-

561690 /06-14449429 of bij Tineke Adema: E-mail: tinekeadema@hotmail.com 

 
Mocht het niet door kunnen gaan wegens het Coronavirus, vervalt deze excursie 

dit jaar en krijgen de leden die zich hiervoor hebben aangemeld persoonlijk 

bericht.  

 

 

Excursie Tuinfleur en Tuingoed Foltz 12 juni 2021 

Tuinfleur! http://www.tuinfleur.nl/ 
Deze tuin is gelegen aan de oever van het 

Oldambtmeer, 5 km van Winschoten. Deze 

verrassende diepe tuin beslaat 6000 m2 en omvat 

12 tuinkamers waarin duizenden bloembollen, 

diverse bloeiende vaste planten en een bijzondere 

collectie van sneeuwklokjes te vinden zijn.  

Deze tuin bestaat verschillende onderdelen: 

 Borders met plantencompositie op kleur 

 Een grote natuurlijke vijver 

 Een hagentuin 

 Een beeldentuin 

 Varen en hostatuin met meer dan 600 verschillende soorten hosta`s 

 Een rariteitentuin vol met zeldzame schaduwplanten 

 Een meandertuin met bijzondere struiken en bomen 

 Een omlijsting door 3.5 km aan beukenhaag 

 Een verhoogd terras met uitzicht op het Oldambtmeer 

Kortom, een bezoek meer dan waard! 

 

Tuingoed Foltz Meeden  http://www.tuingoedfoltz.nl/ 

Bij Tuingoed Foltz vinden we prachtige tuinen en een bijzondere sfeer. Maar bovenal 

een zeer gespecialiseerde kwekerij met een breed aanbod vaste planten, siergrassen, 

jungleplanten, varens, kruiden en eenjarigen. Ze hebben unieke 

collecties Salvia en Echinacea, Epimedium, Colocasia, Clematis, Geranium, Dahlia, Hosta, 

Arisaema, boomvarens en andere bijzondere schaduwplanten en botanische rariteiten. 

Verder een tuinwinkel met potterie, zaden, ambachtelijk tuingereedschap en kastanje 

houten hekwerk. Een brocanterie met oude ornamenten, beelden, kristallampen, serviezen 

en tuintafels. Een plek om te genieten. Van de tuinen, het enorme plantenaanbod, de sfeer 

en de rust. We krijgen hier naast koffie/thee/koek een introductie en een rondleiding. 

 

Vertrek: 8.30 uur, eindtijd 17.30 uur 

Kosten: +/- €27,50 (is inclusief entrees, koffie, rondleiding en carpoolkosten). Overige 

kosten zijn voor eigen rekening. Lunch: ieder neemt zijn/haar eigen lunchpakket mee. 

Aanmelden: U kunt zich uiterlijk 4 juni aanmelden bij Yda van der Wal, telefoon 0519-

561690 /06-14449429 of bij Tineke Adema: E-mail tinekeadema@hotmail.com 
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Een rare bloem 
 

Wat staat daaaar nou? Wat een rare bloem. Doet mij 

denken aan een virusbolletje. En hoe komt het in mijn 

tuin?  

 

Het is geen allium, 

maar wat is het wel?  

 

Ik zou graag een 

naam bij de plant 

hebben. Het blad 

lijkt wat op het blad 

van cosmea. Wie 

weet de naam? 

 

Marion de Wal 

 

m.dewalkok@gmail.com 

 
 
 
Haal de Provence in huis 
 

Het heeft even geduurd, maar nu staat voor 

ons huis een grote stenen bak vol grassen en 

kleurige planten. Omdat de grond in de 

voortuin heel lang nat bleef, was het niet 

mogelijk om deze planten in de borders te 

gebruiken. 

 

 

De bladeren zijn in zachte grijs-groene 

tinten. Veel van de grassen en planten had 

ik vorig jaar al opgepot of in een verloren 

hoekje van de tuin gezet. Uiteraard waren 

de labeltjes van de grassen niet meer 

leesbaar. Oei, dat wordt straks een 

verrassing. Nu nog een paar zachtroze 

Echinacea Pallida kopen en dan is de 

Provence tuin gereed!       Marion de Wal. 


