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Voorwoord NL

Het Open Tuinen Weekend (OTW) vindt ook dit jaar plaats in het derde 
weekend van juni. Door het hele land zijn meer dan 1000 tuinen geopend 
voor publiek. Ook in Berkelland / Haaksbergen zijn er meerdere tuinen 
te bezichtigen. Het aanbod is zeer gevarieerd. Zo zijn tuinen, binnen de 
bebouwde kom en passend bij de woning, vaak zijn dit uitstekende voorbeeld 
tuinen. Tuinen in het buitengebied zijn meestal wat ruimer in omvang en dan 
zijn er ook tuinen om boerderijen die een geheel vormen met de agrarische 
omgeving. Sommige zijn door professionals ontworpen en aangelegd. Maar 
voor de meeste tuineigenaren is het een hobby om alles zelf te doen. Van 
het ontwerp, het aanleggen tot het onderhoud van de tuin. Daarnaast is de 
omvang, de ligging en de omgeving van invloed op de tuin. Zo ontstaat er 
diversiteit aan tuinen en is er niet één hetzelfde. Dat maakt kijken naar tuinen 
ook zo leuk.

In het OTW boekje wordt elke tuin op één pagina gepresenteerd, met een korte 
beschrijving, met meestal een overzicht, en een detail foto. D.m.v. icoontjes 
wordt aangegeven of er bijvoorbeeld een toilet aanwezig is, er koffie en thee 
wordt geschonken, er plantjes, curiosa en of kunst te koop wordt aangeboden. 
Tijdens het OTW zijn de tuinen beide dagen geopend van 10.00 tot 17.00 uur. 
Sommige tuinen zijn maar één dag en/of een ander weekend geopend. Dit 
staat bij de beschrijving vermeld.

Mocht je informatie over een bepaalde plant willen hebben, vraag het aan de 
eigenaar. Zij zijn graag bereid u te informeren. Per plaats is er een kaartje 
waarop alle tuinen zijn aangegeven. Zo kunt u gemakkelijk zelf uw route 
uitstippelen.

Tijdens het OTW zijn bijna alle tuinen in Nederland gratis te bezoeken. Enkele 
tuinen in Vreden (Duitsland) en Lochem vragen entree. Ook op ander data 
wordt soms een geringe entree gevraagd. Vergeet niet dat u te gast bent. Zo 
zijn honden helaas niet toegestaan.

Dit jaar wordt het boekje voor de zevende keer uitgegeven. Alle informatie 
hebben we met de nodige zorgvuldigheid verzameld, maar kan door de tijd zijn 
ingehaald. Mocht u suggesties hebben hoe wij de inhoud van dit boekje kunnen 
verbeteren? Bel 06-51558865, of laat het ons weten via hy.scharenberg@gmail.
com. De informatie van dit boekje is ook te vinden op www.berkelland.groei.nl. 

Graag wil ik alle tuineigenaren bedanken voor het openstellen van hun 
privétuinen en gastvrijheid. Tot slot wil ik alle adverteerders bedanken voor hun 
bijdrage, Dorien Moes voor de samenstelling en lay-out van dit boekje. Zonder 
hen was de uitgave van dit boekje niet mogelijk geweest.

Herman Scharenberg.
Open Tuinen Commissie, Groei & Bloei Berkelland/Haaksbergen 
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Vorwort DE

Das Gartenwochenende 2022 findet statt am 3 wochenende in juni. Im ganzen 
Land sind viele Gärten geöffnet für Besucher. Auch in Berkelland/Haaksbergen 
sind mehrere Gärten zu besichtigen. Das Angebot ist sehr abwechslungsreich. So 
sind Gärten in Wohnsiedlungen, schön abgestimmt am Wohnhaus, oft fabelhafte 
Beispielgärten. Ländlich gelegene Gärten sind gewöhnlich etwas groβer. Manche 
dieser Gärten sind der landwirtschaftlichen Umgebung völlig angepaβt. Auch gibt 
es Gärten die von Berufsgärtner würden entworfen und angelegt. Für die meisten 
Gartenbesitzer ist es aber pur Hobby alle Arbeit selber zu machen. Von Entwurf und 
Gestaltung ihrer Garter bis zur alltäglichen Pflege. Zudem wird das Ansehen eines 
Gartens beeinfluβt von den Abmessungen, der Lage und der Umgebung. Gerade 
dadurch entsteht eine Verschiedenheit an Gärten und sieht keiner dem anderen 
ähnlich. Genau das ergibt so viel Freude bei der Besichtigung.

In dieser Broschüre wird auf jeder Seite einen teilnehmenden Garten präsentiert 
in einer bündigen Beschreibung, meist mit einem Übersicht und einigen Bildern. 
Piktogramme zeigen Ihnen ob im bestimmten Gärten Kaffee und Tee wird serviert, 
ob eine Toilette da ist und ob Pflanzen, Kunst oder Kuriositäten zum Verkauf 
werden angeboten. Während die Veranstaltung sind die teilnehmende Gärten 
zu besuchen am Samstag und Sonntag von 10:00 bis17:00 Uhr. Aufgrund von 
Umständen sind aber manche Gärten nur ein Tag geöffnet. Das können Sie lesen in 
der Beschreibung. 

Falls Sie mehr wissen möchten úber eine bestimmte Pflanze, fragen Sie doch ruhig 
den Gartenbesitzer. Dieser ist gerne bereit Sie zu informieren. Pro Ort gibt es eine 
kleine Karte auf dem alle Gärten sind angegeben. Damit Sie ganz einfach Ihre 
Route selber planen können. 

Während dieses Wochenende haben beinahe alle teilnehmende Gärten in den 
Niederlanden freier Zutritt. Unter anderem die Gärten in Vreden (Deutschland), 
nicht. Auβerhalb dieses Wochenende wird manchmal einen niedrigen Eintrittspreis 
gefragt. Bitte beachten Sie daβ Sie Gast sind. Hunde werden leider nicht 
zugelassen.

Diese Jahr zum siebten Mal wird die vorliegende Broschüre ausgegeben. Mit groβer 
Sorgfalt haben wir alle Information gesammelt. Der kann aber von der Zeit überholt 
sein. Wir sind offen für Vorschläge die der Inhalt dieser Broschüre verbessern 
würde. Bitte sagen Sie uns bescheid: 06-51558865 oder hy.scharenberg@gmail.
com. Diese Broschüre gibt es auch auf www.berkelland.groei.nl. 
Gerne möchte ich mich bedanken bei allen Garteneigentümern fürs öffnen ihrer 
Pivatgarten und ihre Gastfreundschaft. Zuletzt möchte ich alle Inserenten bedanken 
für ihren Engagement. Ohne ihren Beiträg wäre diese Broschüre nicht möglich.

Herman Scharenberg.
Open Tuinen Commissie, Groei & Bloei Berkelland/Haaksbergen 
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Symbolen

Oppervlakte tuin

Dorpstuin

Boerderijtuin

Beeldentuin/kunst te bezichtigen

Verkoop kunst

Verkoop brocante

Sinterklaasmuseum

Natuurlijke/biologische tuin

Verkoop planten/tuinprodukten

Koffie/thee verkrijgbaar

Verkoop koffie/thee 

(Gedeeltelijk) rolstoel toegankelijk

Niet rolstoel toegankelijk

Toilet aanwezig

Geen toilet aanwezig

Entree + prijs
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Deelnemers

natuurlijk goed

Broekheurnerweg 35, 7481 PX Buurse Telefoon: 053 - 569 63 22

natuurlijk  goed

De beste planten
en mooiste kado’s haal

je natuurlijk bij
Groencentrum Buurse

Op ons tuincentrum
nemen wij nog de 
tijd voor de klant, 
om deze van een

goed advies te
voorzien.

TOT ZIENS!

 www.groencentrumbuurse.nl

Groencentrum BuurseGroencentrum Buurse
Naam

1. Kruidenhof te Mallum
2. Ineke Wassink
3. Tineke en Arie Kornagoor
4. Annie en Geert Deijk
5. Bouke Veltman
6. ‘t Oale Höfke
7. André Veldhuis
8. Nico Kanne
9. Hermien Bannink
10. Hof te Ruurlo

11. Ineke Rhenen
12. Lenne Boonstra
13. Jan en Therry Schravesande
14. Hugo Andriessen
15. Monique en Wim Verdaasdonk
16. Louise en Dolf Bierhuizen
17. Jan Braam
18. Familie Memelink
19. André en Jeanne te Dorhorst
20. Sylvia Hietbrink
21. Nicole Verzijl
22. Johan en Ineke Onland
23. Yvonne en Herman Scharenberg
24. Trees en Gerie Oude Tanke
25. IVN
26. Thea en Gerrit Kleine Wiecherink
27. Elly en Lambertus Roelvink

28. Anneliese und Gregor Kisveld
29. Ursula und Martin Resing
30. Wiltrud und Thomas Resing
31. Beate Höing

Plaats
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Borculo
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OTW

za zo
za zo
za zo
za zo
zo
zo
za zo
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za zo

za zo
za zo
za zo
za zo
za zo
za zo
za zo
za zo
za zo
za zo
zo
za zo
za zo
za zo
zo
za zo

za zo
za zo
za zo
za zo

Overige data

23 en 24 juli

hele seizoen
23 en 24 juli

23 en 24 juli
23 en 24 juli
meer data

23 en 24 juli

23 en 24 juli

23 en 24 juli

zo 25-7, 21-8, 
18-9, 16-10
11 en 12 juni

11 en 12 juni
25 september
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De Kruidenhof te Mallum za 18 en zo 19 juni

De Kruidenhof te Mallum ligt aan de Berkel bij de watermolen in Eibergen. Om 
een grote vijver liggen een moerasgebied, akkers met bloemen en inheemse 
landbouwgewassen, een rotstuin, perken met keukenkruiden, verfplanten en 
geneeskrachige kruiden. Een bospad om de tuin biedt 
een mooi uitzicht op de Berkel, het omringende land-
schap en op de tuin zelf. Die kunt u ook overzien op de 
panoramaheuvel. In het zomerseizoen is de tuin een en 
al geur en kleur, met vlinders, bijen, libellen en kikkers. 
We organiseren culturele activiteiten en activiteiten voor 
kinderen. In 2021 en 2022 krijgt de Kruidenhof een gro-
te vernieuwings- en onderhoudsbeurt. Er is een terras 
waar u thee, koffie en frisdrank kunt krijgen. De paden 
zijn verhard en goed begaanbaar voor bezoekers met 
een rollator of in een rolstoel. Er zijn toiletten aanwezig, 
ook een invalidentoilet. Donateurs hebben gratis toegang tot de tuin. 

De Kruidenhof te Mallum
Mallumse Molenweg 39
7152 AT Eibergen.



Open Tuinen Weekend 2022 9

Ineke Wassink za 18 en zo 19 juni

De tuin is omgeven door een beukenhaag en aangelegd in 1997. De boerderij 
dateert uit 1864 en is een rijksmonument. Er is gepro¬beerd de tuin zoveel  
mogelijk aan te leggen in de stijl van de boerderij. De tuin is ingedeeld in 
vakken die oorspronkelijk omgeven waren door buxus-
haagjes, maar vervangen door taxus. Twee vakken in de 
tuin zijn vrijgehou¬den voor groenteteelt zoals vroeger 
gedaan werd. De oude appelboom (goudrenet) en de 
oude perenboom (jodenpeer) zijn gelukkig behouden 
gebleven. De zeven leilindes om de boerderij dienen als 
zonnescherm. Aan de zijkant staan vier rode meidoorns.  
Het zijgedeelte met vlonder is er in 2005 bij getrokken. 
Dit jaar is er tevens een streekmarkt, met eigengemaakte 
jam, likeur, aardappelen en diverse pro-ducten met alle-
maal ingrediënten uit de streek. Daarnaast komt er een 
stand met spullen van gevlochten wilgentenen: manden, bloempotten en ding-
en voor in de tuin. Alles op deze markt is gemaakt en gekweekt door dames uit 
Rekken.

Ineke Wassink
Rekkense Binnenweg 39
7157 CD Rekken
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Tineke en Arie Kornegoor za 18 en zo 19 juni

Onze tuin, gelegen achter het Sinterklaasmuseum, was sinds 2012 in aanwas. 
Telkens werd er weer wat veranderd omdat het naar onze mening niet klopte. 
In 2017 hebben wij daarom voor een andere aanpak gekozen. Wij hebben er 
alles uitgegooid en zijn met hulp van kwekerij Schuurman uit Noordijk opnieuw 
begonnen. Het geheel is nu in vakken ingedeeld en ingeplant. Een hele klus, 
sommige planten die we al hadden zijn ‘herplant’, nieuwe zijn aangekocht en 
geplant. Juist voor het OTW 2017 hadden we het grootste deel gereed.

Het geheel ziet er naar ons idee wat eenvoudiger uit, gemakkelijker bij te  
houden. Hier en daar moet er nog wat bij geplant worden maar in grote lijnen 
zijn wij tevreden. We wachten vol spanning af hoe alles de winter doorstaat. 
Zeker zal hier en daar nog wat opgevuld moeten worden, het kan immers niet 
in een keer goed zijn, maar het meeste werk is gedaan. Wij hopen op een 
mooie zomer en zien met belangstelling uw komst tegemoet.

Tineke en Arie Kornegoor
Borculoseweg 46a
7161 HB Neede
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De tuin van Geert en Annie is gelegen in Lochuizen, aan de weg naar    
Diepenheim. De tuin ligt aan drie kanten om het huis, de voortuin is pas op de 
schop geweest en bestaat nu uit verhoogde bakken met weelderige beplanting, 
twee rozenbogen en verschillende grassen.

De zij- en achtertuin is gedurende ruim 25 jaar ontstaan: 
hoofdzakelijk ronde vormen, veel vaste planten, borders op 
kleur, een grassen-eiland, vruchtbomen en een vijver met 
elritsen, kikkers en salamanders.
Er is een verzameling hosta’s, er zijn fuchsia’s en baskets 
met eenjarige   planten, en er is een kippenweide.
Aan de achterzijde geeft de tuin ‘open’ uitzicht op de wei-
landen en de Needse Berg.

Er zijn bijna 30 soorten rozen, waaronder ramblers. Met wat geluk staan ze 
tijdens de open tuin dagen in bloei.

Annie en Geert Deijk
Diepenheimseweg 39
7161 MH Neede

Annie en Geert Deijk za 18 en zo 19 juni
za 23 en zo 24 juli
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Bouke Veltman za 18 juni

Onze Dwaaltuin
Onze tuin is vanaf 2000 aangelegd zonder specifiek plan. We hebben haar 
organisch laten ontstaan. In veel opzichten is het een natuurtuin. Er liggen veel 
bruggetjes en oversteken in, er loopt een beek langs, die in de twee afgelopen 
zomers droog stond. 
Naast de tuin hebben we een hectare natuurgebied met 
veel water gerealiseerd in 2012. Dit stuk is niet open voor 
bezoekers, ook niet voor ons zelf. We willen er niets ver-
storen. 
We hebben veel bomen aangeplant. Sinds een jaar of 
6 hebben we een groentetuin aangelegd. Waarschijnlijk 
weten veel bezoekers dat groenten uit een eigen tuin echt 
heel anders smaken dan uit welke winkel dan ook.
In 2015 hebben we een vogelkijkhut gebouwd. Ze geeft 
een mooi uitzicht op het stuk natuurgebied. Zeker als je er 
wat langer in verblijft kan je veel verschillende watervogels 
zien. Een jaar of 4 geleden hebben we een hartlabyrint 
aangelegd.
Parkeren kan niet bij ons adres. Dat is mogelijk bij het zwembad. Vandaar loopt 
u de Peppelendijk op en gaat na ongeveer 150 m linksaf de Hoonteweg in. Na 
100 m links vindt u ons adres. 

Bouke Veltman en Gerda de Leeuw
Hoonteweg 1a
7161 LB Neede
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‘t Oale Höfke zo 19 juni
hele seizoen geopend

De groentetuin is een voorbeeld van biologisch tuinieren. 
Er wordt geen gebruik gemaakt van bestrijdingsmiddelen.
Er worden vergeten groenten, eetbare bloemen, geneeskrachtige planten 
en kruiden verbouwd. O.a. aardperen, warmoes, heilige boontjes, ijskruid,        
kardoen, rode melde, etc.

Er zijn vrijwilligers aanwezig om de bezoekers uitleg te 
geven.

‘t Oale Höfke
De Historische Vereniging ‘Oud Noordijk’
Haardijk 2
7161 MX Noordijk

Hele seizoen alleen zondag geopend
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André Veldhuis za 18 en zo 19 juni
za 23 en zo 24 juli

De voortuin van ongeveer 150m2 bestaat voor de helft uit gazon en voor de 
rest uit borders op kleur (rood-violet-geelgroen).

Daarnaast zijn er ook nog verschillende (wintergroene) bladplanten en grassen 
zodat de tuin ieder jaargetijde wat te bieden heeft. Achter het huis hebben we 
nog een bloementuin met zowel vaste planten als zomerbollen/ knollen. Hier 
kunnen we naar hartelust plukken.

Ook worden hier nieuwe vaste planten getest op groei- en bloeiwijze voor-
dat ze een plek in de voortuin krijgen. Verder hebben we een moestuin waar 
we verschillende groenten en fruit (o.a. bessen, frambozen, aardbeien)                   
verbouwen.

Veel kijkplezier gewenst.

André Veldhuis
Bergweg 5
7161 PN Neede
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Nico Kanne za 18 juni

Sinds begin jaren ‘80 wonen wij op het perceel Kieftendijk 17, gelegen aan een 
zandweg die loopt tussen Neede en Rietmolen. Toen wij er destijds kwamen 
wonen bestond het perceel uit weiland en akkerland. In het midden van het 
gebiedje staat het woonhuis met daarbij oude schuurtjes en een kapschuur. 
Vanaf ’85 zijn we begonnen met het inrichten van het land op een intuïtieve 
wijze. De natuur min of meer z’n gang laten gaan. Een amfibieën poel gegra-
ven waarin nu kikkers, salamanders leven en in het voorjaar de boomkikker 
paart. Houtwallen aangelegd, beplant met een veelheid aan inheemse bomen, 
struiken en veel bloemen voor vlinders en insecten. Het terrein kent veel ruig-
tes, verrommelde plekjes, stapels van snoeihout. Al met al is het een paradijs 
voor vogels en andere dieren. Zo broedt er bijna elk jaar de kerkuil in de nok 
van een schuurtje. De afgelopen jaren zijn er veel  speciale struiken geplant die 
allen grote eetbare vruchten geven. Je zou kijkend naar wat er allemaal groeit 
kunnen spreken van een voedselbos. Van fruit tot tamme kastanje, van kruis-
bes tot walnoot. Wij spreken over ons perceel niet van een tuin maar het is er 
voor de liefhebber wel heerlijk om er rond te lopen. 

Nico Kanne
Kieftendijk 17
7161 RL Neede
06-31334106



16 Open Tuinen Weekend 2022

Hermien Bannink za 23 en zo 24 juli

De tuin is ongeveer 600 vierkante meter groot. Het is een vrolijke, niet erg 
grote tuin, met in het voorjaar veel bloeiende bollen. In de zomer bloeien er 
veel vaste planten en rozen. In de herfst vragen de dahlia’s en sier grassen 
de aandacht. Er zijn diverse gezellige hoekjes met 
veel potten gevuld met een-jarigen. Ook is er koffie 
of thee met eigengemaakt gebak. Deze tuin laat zien 
dat er ook op een wat kleiner oppervlakte heel wat te 
zien en te beleven valt. De tuin is va 2009, en is in de 
loop van de tijd wat verander, zodat er van nog meer 
bloemen en planten te genieten valt. Als er nog wat 
planten over zijn, zijn deze te koop. 

Hermien Bannink
Lochemseweg 6
Barchem
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Het adres
voor tuin
& dier.
We zijn er voor alle doeners. Voor iedereen 
die er blij van wordt om lekker buiten bezig 
te zijn. En te zorgen voor alles wat groeit en 
bloeit, het hele jaar door. Als doener vind je 
bij ons precies wat je zoekt: een praktisch 
aanbod en gedegen advies. Van iemand die 
er echt verstand van heeft. Het hele jaar 
door en bij elk weertype weet Welkoop wat 
er nú te doen is in de tuin. We weten hoe je 
goed voor dieren zorgt. En wat je daarvoor 
nodig hebt en hoe je dat aanpakt. 

Tot snel in de winkel! 

Welkoop Borculo, Eibergen, 
Haaksbergen en Ruurlo 
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Hof te Ruurlo za 18 en zo 19 juni
za 23 en zo 24 juli

De tuin van 1100m2 is ingedeeld door muurtjes en taxushagen en heeft diverse 
aparte door-kijkjes en hoekjes; daardoor is het telkens weer verrassend. Gelijk 
vanaf de stoeprand is het een weelderige tuin met veel verrassende elementen 
voor plantenliefhebbers.

Er staan veel verschillende, vaak ook bijzon¬dere, soorten 
planten in de ‘Cottage-achtige’ tuin, waaronder ruim 500 
verschillende soorten hosta. Verder veel kuipplanten, alle-
daagse en niet alledaagse planten aangevuld met vele 
potten eenjarigen. Elke millimeter is benut en waar planten 
staan heeft on- kruid minder kans. Verder zijn er vijvers, 
maar ook een veranda, terrassen en bankjes zodat men op 
diverse plekken kan gaan zitten om de tuin te bekijken. Dan 
is er ook de mogelijkheid om koffie of thee te drinken op het 
terras waar je een mooi uitzicht hebt op de vijver en andere delen van de tuin. 
Ook zijn er altijd wat plantjes te koop en brocante. Er komen vast meer open 
dagen, houd daarvoor de website in de gaten.
Overige data open: 5-6 juni, 3-4 juli, 7-8 augustus, 5 september

Marcel Borkus
Borculoseweg 40
7261 BK Ruurlo
www.hofteruurlo.nl
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Ineke van Rhenen za 18 en zo 19 juni

Onze tuin van ligt in de bebouwde kom van Ruurlo in een rustige wijk.

Rond ons vierkante huis ligt een siertuin met ronde vormen met een diepe     
vijver met oranje engeltjes er in.

De voortuin is zeer arbeidsarm , maar de ach-tertuin is het 
tegenovergestelde.

De border begint in blauw en loopt over naar paars, rose, 
wit naar kleurloos en verder naar geel, oranje en rood.

Tussen de vaste planten zitten veel bolge¬wassen verstopt. 
Vanuit huis en tuin is er een prachtig uitzicht op molen Ag-
neta die zaterdags in werking is

U bent van harte welkom om te komen zien waarom wij hier 
nooit weg willen gaan.

Ineke van Rhenen
Haarskamp 47
7261 ZB Ruurlo
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Lenne Boonstra za 18 en zo 19 juni

Onze in het Ruurlose Broek gelegen landelijke tuin biedt 
plaats aan veelal via ruil verkregen uitbundig bloeiende 
flora in gele, blauwe en witte tinten. In de tuin is een leven-
dige fauna te vinden van inheemse en tropische vogels, 
kippen, de hond én de poezen, de schapen in de wei, de 
kikkers en padden in de achter in het weiland gelegen    
natuurlijke poel, maar ook mollen en konijnen blijven de 
weg naar de tuin en weilanden vinden. De tuin wordt vanaf 
het voorjaar tot diep in de herfst kleurrijk opgesierd met 
door mij handgemaakt keramiek flora en fauna die voor de 
kijkers ook te koop is. Voor de menselijke bewoners van de 
tuin zijn op verschillende plekken zitjes te vinden waar het 
goed toeven is.

Heeft u geen tijd of gelegenheid om in mijn achtertuin te pottenkijken dan kan 
dat ook op   www.pottenkijken-bij-lenne.nl  waar een youtubefilmpje te zien is of 
op afspraak wanneer het u beter uitkomt.

Lenne Boonstra
Hulshofweg 10
7261 SL Ruurlo
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Tuin- en landschapsontwerp voor overheden, instellingen en 
particulieren:
• Beleef- en beweegtuinen in de zorg, 
• Openbare ruimte, 
• Particuliere tuinen en boerenerven, 
• Landschapsplannen en landschappelijke inpassingen,
• Natuurinrichting.

Buro Collou 
Looweg 10 7152AL Eibergen
E: jac@burocollou.nl T: 0545-479765

www.burocollou.nl

tuin & landschapsontwerp 
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Jan en Therry Schravesande za 18 en zo 19 juni

Onze tuin kan een romantische tuin worden genoemd. De tuin heeft oa een water-
partij, veel plekjes waar je kunt zitten en genieten en kan uitstekend gecombineerd 
worden met een bezoek aan het pittoreske stadje Borculo. Onze tuin is een orga-
nisch project. We hebben niet echt met een ontwerp in de hand de tuin ontworpen 
maar ons laten beïnvloeden door andere tuinen, mooie plaatjes en soms een op-
welling. Volledig groen “ommuurd” met een coniferen haag (zijkant en achterkant) 
en een Taxus haag aan de voorzijde heeft de tuin veel privacy en geeft het een 
gevoel van grootte. Eigenlijk bestaat de tuin uit meerder verschillende tuinen. Als je 
de tuin binnenkomt loop je de ‘hot border’ in. Veel planten met een licht exotische 
herkomst. Aangrenzend ligt de vijver met een overdekte zitplek. In het voorjaar en 
najaar is het heerlijk om daar de eerste of de laatste buitenmomenten te pikken. 
Daarna loop je de grote tuin in met het gazon en omringde borders. De tuin heeft 
ook een special schaduwplek voor schaduwplanten. Hier vindt je in het vroege 
voorjaar: Trilium, Podophyllum en andere schaduwplanten. Uiteraard de kas. Hier 
kun je ons in het voorjaar vinden met zaadjes en potjes. Een groot rond terras met 
een dak van Moerbei is voor veel mensen ook een eyecatcher. Heerlijke plek om te 
zitten maar wel een onderhoudsintensief project. We maken gebruik van veel pot-
ten (verzameling Whichford potten) om het terras achter het huis op te vrolijken. Dit 
idee hebben we gepikt tijdens ons bezoek aan Great Dixter in Engeland. Naast het 
huis ligt het hofje. Hier hebben we allerlei Hosta’s in potten staan. 
We zien jullie graag in de tuin! 

Jan en Terry Schravesande
Dr. Scheylaan 3 
7271 BL Borculo
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Hugo Andriessen za 18 en zo 19 juni

Onze tuin is een organisch project. We hebben niet echt met een ontwerp in de 
hand de tuin ontworpen maar ons laten beïnvloeden door andere tuinen, mooie 
plaatjes en soms een opwelling. Het resultaat is wat ons betreft een gezellige 
tuin met veel verschillende hoekjes. Met 1000m2 is het best een ruimte tuin 
voor midden in de stad! Volledig groen “ommuurd” met een coniferen haag (zij-
kant en achterkant) en een Taxus haag aan de voorzijde heeft de tuin veel pri-
vacy en geeft het een gevoel van grootte. Veel borders met vaste planten bete-
kent veel werk. Dat is nou eenmaal zo en ieder jaar verbaast het ons hoeveel 
nieuwe planten je toch weer kwijt kunt in de tuin. Eigenlijk bestaat de tuin uit 
meerder verschillende tuinen. Als je de tuin binnenkomt loop je de hot border 
in. Veel planten met een licht exotische herkomst. Aangrenzend ligt de vijver 
met een overdekte zitplek. In het voorjaar en najaar is het heerlijk om daar de 
eerste of de laatste buitenmomenten te pikken. We zien jullie graag in de tuin! 

Hugo Andriessen
Dr. Scheylaan 7
Borculo
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Monique en Wim Verdaasdonk za 18 en zo 19 juni

De tuin ligt aan de rand van Borculo en grenst aan het buitengebied.
De voortuin heeft buxushaagjes en de achtertuin beukenhagen. Een houtwal 
sluit de achterzijde van de tuin af. De lijnen in de tuin zijn glooiend. De borders 
gevuld met struiken, vaste planten, aangevuld met eenjarigen, die zichzelf 
soms ook op een leuk plekje uitzaaien.
Er is een vijver met brug en waterval en een veelzijdige begroeiing o.a. van 
rietorchissen.
Een tuinhuis herbergt ’s winters veel kuipplanten, die ’s zomers op de terrassen 
staan, o.a. een ruim 30 jarige clivia, oleanders, fuchsia’s, abutilons enz.
De tuin heeft een natuurlijke uitstraling, mede door hoge bomen.
Hoe de tuin er in het Open Tuinen Weekend uitziet en wat er dan bloeit is altijd 
weer een verrassing. 

Dus wees welkom, kom gewoon kijken.

Monique en Wim Verdaasdonk
Warmelinkshof 13
7271 KL Borculo
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Louise en Dolf Bierhuizen za 18 en zo 19 juni
za 23 en zo 24 juli

Beeldentuin AJ & LW BIER ligt op de rand van Borculo naast zwembad            
’t Timke.

De tuin is niet bijzonder groot, maar met een drietal terrassen en een niveau-
verschil van 2 meter ziet U een zeer bijzondere vormgeving. Voor de bezoekers 
zeer verrassend, want vanaf de weg is niet te zien dat er zo’n weelderige tuin 
achter ligt met subtiele doorkijkjes en een mooi gevormde vijver.
In de hele tuin heeft U de mogelijkheid op diverse zitjes op uw gemak de tuin 
en alle eigengemaakte sculpturen te bekijken. Louise maakt keramiek en Dolf 
houten beelden. Deze sculpturen zijn met veel liefde en passie
gemaakt en maken de tuin ook tot ons paradijs dat we graag willen delen
met onze gasten.

Parkeerruimte is er altijd voldoende.

Louise en Dolf Bierhuizen
Haarloseweg 6
7271 BT Borculo
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Jan Braam za 18 en zo 19 juni

Wandeltuin is misschien wel het beste woord voor onze tuin. In 2008 zijn we 
begonnen met het ruimen van de bestaande tuin en de contouren te leggen 
van de nieuwe tuin. Vanaf dat moment hebben we voortdurend aan onze ca. 
400m2 grote tuin gewerkt. Het is enigszins een wilde tuin; alles heeft wel een 
plek, maar een duidelijke afbakening is er niet.

Het geheel bestaat uit een mix van planten, struiken en bomen. De planten in 
de tuin zijn veelal heemplanten, planten die van nature in deze streek voor-
komen, hetzij in het wild hetzij in de tuin, en die zich hier thuisvoelen. Lang-
zaam, heel langzaam, zie je de tuin wat veranderen naar een bostuin met de 
beplanting die daar bij hoort hetgeen vooral schaduwplanten zijn.

Afhankelijk van het moment kun je in de tuin planten aantreffen als hondsdraf, 
klokjesbloem en verbascum, maar ook planten als de koekoeksbloem, klaver 
en de andoorn ontbreken niet. Door de tuin slingert een natuurlijk pad dat 
steeds een nieuwe kijk op de tuin geeft en uitdaagt verder te gaan om te zien 
wat er nog meer is.

Jan Braam
Kerkegaarden 1a
7271 DL Borculo
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za 18 en zo 19 juniFamilie Memelink
za 23 en zo 24 juli

In 2002 zijn wij verhuisd naar dit huis met een middelgrote voortuin en een 
grote achtertuin, samen zo’n 750m2. De tuin is geheel opnieuw ingericht en 
nog steeds aan verandering onderhevig.
De tuin bestaat uit brede borders met veel bloeiende planten om een groot   
assortiment te hebben, zodat er het hele jaar wel iets bloeit. Vooral in het voor-
jaar als alle bollen uitgelopen zijn, is het een kleurrijk geheel.
Naast groen in de tuin hebben we ook een vijver en enkele (kleine) fonteintjes. 
Door het contrast tussen planten en water wordt de tuin dynamischer. Doordat 
er net geen totaal overzicht is zie je telkens weer verrassende hoekjes.
Als hobby houd ik me bezig met bonsaiboompjes. Deze staan verspreid door 
de tuin. We zijn trots op het resultaat en om deze reden hebben we
op verschillende plekken in de tuin zithoekjes gecreëerd: zo kunnen we van 
verschillende hoeken de tuin bekijken. Door het ontbreken van obstakels is de 
tuin goed toegankelijk voor rolstoel en rollator. U bent altijd welkom om een 
kijkje te nemen en voor een heerlijk kopje koffie.

Familie Memelink
Ruurloseweg 6
7271 RT Borculo
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Tuinen zonder 
overbodige opsmuk, maar met 

oog voor detail 
afgestemd op de mens 

en zijn omgeving.

Ontwerpen in een verrassende stijl met veel groen. Natuurlijk ogende 

beplanting, waarbij we streven naar structuur en harmonie met 

top momenten die elkaar het hele jaar opvolgen.
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André en Jeanne te Dorhorst za 18 en zo 19 juni

De beeldentuin van keramistenechtpaar Jeanne en André te Dorsthorst ligt aan 
de rand van het dorp Haarlo, verscholen achter groenblijvende bosschage.  
Het is een parkachtige tuin met een oppervlakte van ca. 2200m2.  Je vindt er 
een diversiteit aan bomen. De borders zijn gevuld met o.a. rozen, hortensia’s, 
hosta’s en eenjarige bloeiers. Onder oude lariks-
bomen bevinden zich tuinpaadjes met hier en daar 
een zitje waar je in alle rust kunt genieten van mooie 
doorkijkjes.  Op het overdekte terras bij de vijver 
bloeien in het voorjaar uitbundig blauwe en witte wis-
teria’s. Door hun passie voor keramiek zijn er in de 
tuin en het aangrenzende atelier diverse sculpturen 
te bezichtigen. Kunst met natuur verweven.  

U bent van harte welkom. 

Voor meer info zie www.keramiekatelierjeandre.nl  

André en Jeanne te Dorhorst
Het Kossink 10
7273 ST Haarlo

Verrassend orgineel...
Schoneveldsweg 1-3  |  7495 PE  Ambt Delden  |  T. 06 - 129 79 670
info@noordink-tuinontwerp.nl  |  www.noordink-tuinontwerp.nl

Tuinen zonder 
overbodige opsmuk, maar met 

oog voor detail 
afgestemd op de mens 

en zijn omgeving.

Ontwerpen in een verrassende stijl met veel groen. Natuurlijk ogende 

beplanting, waarbij we streven naar structuur en harmonie met 

top momenten die elkaar het hele jaar opvolgen.
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Sylvia Hietbrink za 18 en zo 19 juni

Vanaf 2016 tuinier ik met veel plezier volgens het concept ‘Makkelijke Moestuin’. 
Daarvoor lukte het zeker, maar minder succesvol. Hoe leuk is het om dagelijks 
biologische groenten, kruiden & bloemen te oogsten voor je dagelijkse gezonde 
maaltijd.
De Makkelijke Moestuin in het kort
Een plek waar 6+ uur zonlicht komt is het enige wat je no-
dig hebt op je balkon, boot, dak of kleine of grote tuin.
Met hulp van de gratis app die je alle info geeft voor succes 
en er is ook een boek.
Een duurzame bak of mini vul je met 20 cm MM-mix en je 
hebt in één klap een ideale groeibasis voor je moestuin. 
De mix gaat lang mee, je vult het regelmatig aan met voeding.
Vakken van 30x30 cm De zaden zijn speciaal uitgezocht en 
geven veel opbrengst op weinig ruimte. Met de app zaai je ze 
zonder twijfel op de juiste tijd en op de juiste manier. Gewoon 
in één keer goed.
Heb je vragen of wil je de duurzame materialen zien? Je 
bent van harte welkom. Je kan altijd komen op afspraak.

Silvia Hietbrink         
Eibergsestraat 180       
7481 HP Haaksbergen                      
silvia@hietbrink.com      tel: 06 – 2321 8607
https://makkelijkemoestuin.nl/verkooppunten/silvia-hietbrink
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Nicole Verzijl zo 19 juni

Onze gevarieerde tuin ligt in het buitengebied van Buurse. Naast streekeigen land-
schapselementen zoals een singel, meidoornhagen en een hoogstamboomgaard 
vind je hier boerderijdieren (kippen en schapen) en borders gevuld met rijkbloeien-
de vaste planten. De borders zijn een mix van de uitstraling van een cottage tuin 
en The Dutch Wave. Uiteindelijk worden de borders nooit 
zoals ze oorspronkelijk zijn ontworpen. Planten die zich 
thuis voelen mogen zich uitzaaien tot het te gek wordt, 
en andere planten komen na een paar winters niet meer 
terug. 
Toen we hier kwamen wonen hebben we eerst overal 
gras ingezaaid. Vervolgens zijn we stukje bij beetje – op 
basis van eigen ontwerp – gras gaan omvormen in tuine-
lementen die meer beleving bieden. Niet alleen voor ons, 
maar ook voor alle dieren waarmee we onze tuin delen. 
We kiezen zoveel mogelijk voor drachtplanten en -bomen, 
maken takkenrillen en laten blad liggen. Ook laten we 
delen van het gras hoog groeien, samen met de weide-
bloemen die er vanzelf in waaien. Om de (zand-)bodem 
te verbeteren brengen we eigen compost op de tuin. 
In onze tuin zijn voldoende plekjes om even lekker te gaan zitten en om u heen te 
kijken. U bent van harte welkom!

Nicole Verzijl en Jeroen van Vugt
Meijersgaardenweg 19
7481 RM Haaksbergen
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Johan en Ineke Onland za 18 en zo 19 juni

Alweer 35 jaar zijn wij woonachtig aan de Enschedesestraat 81, beter bekend 
als de oude N18. Wat vroeger een moestuin en een fruitboomgaard was, is 
nu een gazon met siertuin en met hier en daar een aantal grote bomen. Het 
aanzicht van de tuin is verreikt met doorkijkjes naar 
borders en oude ruïne-achtige muren, de tuin is waar 
mogeklijk omzoomd met taxus hagen.
Wij hebben steeds meer plannen om de gevarieerde 
tuin uit te breiden met unieke elementen. Zo hebben 
we twee jaar geleden over de complete lengte van de 
tuin, vijf meter hoge, antieke stroompalen geplaatst 
om de tuin iets afwijkends te geven. Geen zorgen: de 
stroompalen zijn enkel bedoeld als versiering.

Wij wensen de bezoekers veel kijkplezier!

Johan en Ineke Onland
Enschedesestraat 81
7481 CM Haaksbergen
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za 18 en zo 19 juni
za 23 en zo 24 juli

Yvonne en Herman Scharenberg

De tuin is naar eigen idee ontworpen. We zijn begonnen met aanleg van een grote 
ronde border centraal gelegen in de achtertuin. Paaltje in de grond en met een 
touw een cirkel met een diameter van 10m gemaakt. 
Grote bomen, vooral dennen, verwijderd en de ruimte in-
gevuld met prachtige borders. Bestaande borders werden 
breder gemaakt en aangepast aan de ronde vormen in 
de tuin. Er zijn verschillende borders nieuw aangelegd 
waarvan een aantal op kleur. Opvallend is het grote aantal 
verschillende planten.

De cursus Boerderij & erf en tuin van Land-schap Overijs-
sel leverde adviezen voor de nodige veranderingen, waar-
door de tuin beter aansluit op de agrarische omgeving. 

Coniferen zijn vervangen door beukenhagen en alle 
naaldbomen hebben het loodje gelegd. Als laatste klus 
hebben we de voortuingerenoveerd. In plaats van laurierstruiken is daar een ronde 
border gekomen.      Eigenlijk is de tuin in de loop der tijd in de praktijk ontstaan. 
Veel kijkplezier gewenst. U bent van harte welkom.

Yvonne en Herman Scharenberg
Sonderenstraat 44
7481 HC Haaksbergen
zie ook onze website: www.yvonnescharenberg.nl
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Trees en Gerie Oude Tanke za 18 en zo 19 juni

We hebben in deze tuin, gelegen in de nieuwbouwwijk Hassinkbrink, geprobeerd 
de strakke lijnen van een modern huis te combineren met de uitstraling van een 
cottagetuin.
De bestrating van de oprit en de paden is gemaakt van 
oude kasseien en de terrassen hebben grote natuurstenen 
tegels. De voortuin bestond uit buxusperken met rozen en 
salvia’s, maar deze zijn vanwege alle ellende met de buxus-
mot en schimmel vervangen door vakken met siergrassen 
en vaste planten. Ook zijn er in het gazon perken aange-
legd met siergrassen.
De brede borders aan de zij- en achterkant hebben een 
grote verscheidenheid aan vaste planten en heesters waar-
bij op de kleurcombinatie is gelet.
Aan de achterzijde staat een rij leilindes die zorgt voor een 
rustige achtergrond en meer privacy. Omdat de huizen van 
de achterburen wat hoger staan is de border daar verhoogd 
hetgeen in combinatie met de vijver een mooi effect geeft. Deze vijver is voorzien 
van een ondiep gedeelte dat een grote aantrekkingskracht heeft op allerlei vogels 
die daar komen badderen en drinken.

Trees en Gerie Oude Tanke
Violier 34
7483 BA Haaksbergen
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zo 19 juniIVN

Sinds midden jaren 80 beschikt IVN Haaksbergen aan de Dievelaarslaan over 
een heemtuin. In de loop van de jaren hebben enthousiaste IVN leden deze 
tuin met een aantal in de natuur voorkomende elementen ingericht.

Voorjaarsbos en houtwal: Een opstand van diverse bomen en struiken o.a. 
zwarte elzen,  essen, wilgen, lindeboom, rood bloeiende paardekastanje, 
kornoelje, krenteboom, spaanse aak en de meidoorn hagen. In het voorjaar 
bloeit er in dit voorjaarsbos volop de sneeuwklokjes, krokussen, wilde 
narcissen en bosanemonen.
Kruidentuin: In door met Ilex omgeven perken tonen wij diverse 
kruidensoorten. Door ons zijn de perken opgedeeld in 4 soorten 
geneeskrachtige, keuken, geur en verf kruiden. In de middelste perk staat een 
Mispel.
Vijver: Het water van de vijver is door het vallende eikenblad teveel verzuurd 
voor  levende beestjes. 
Een hoek is ingericht met diverse vruchtdragende planten welke goed passen 
in kleine tuinen. De bessenstruiken zijn o.a. framboos, japanse wijnbes, 
kruisbes, rode en zwarte bes.   
Voor de aanwezige bijen van bijenvereniging de Heidebloem hebben wij ook 
diverse groenbemesters gezaaid o.a. Phacelia (bijenbrood), mosterdzaad en 
enkele klaversoorten. Daarnaast laten wij ook op meerdere stukjes van de tuin 
de natuur zijn gang gaan waardoor langzaam de tuin minder heemtuin wordt 
en meer natuurtuin.

De heemtuinwerkgroep, Dievelaarslaantje 2, 7481 WJ Haaksbergen
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Thea en Gerrit Kleine Wiecherink za 18 en zo 19 juni

In mei 2019 hebben wij de sleutel van ons nieuwe huis gekregen .
Het huis hebben we verbouwd in dat jaar en een zorgwoning erbij aan gezet 
voor onze (schoon)moeder. De prachtige tuin hebben we het eerste jaar alleen 
maar gesproeid, geschoffeld en netjes onderhouden.
De tuin was al erg mooi  aangelegd door de vorige 
bewoners de fam. Huve.
Allemaal verschillende tuinkamers vormen een heel 
mooi geheel.
Nu we er een ruim jaar wonen proberen we de tuin 
meer ons eigen karakter te geven zonder alles op de 
kop te zetten. Wel gaat er dit voorjaar de schop in de 
voortuin,
Er is door Mike Noordink een prachtig ontwerp ge-
maakt en daar gaan we mee aan de slag.
Graag zullen wij u willen begroeten tijdens het open 
tuinen weekend.

Thea en Gerrit Kleine Wiecherink
Teesinklandenweg 90
7548 PG Usselo
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Elly en Lambertus Roelvink zo 25-7, 21-8, 18-9, 16-10

In 2012 zijn we in Beckelo komen wonen met een stuk grond van ca. 2400m2. 
Na eerst het huis opknappen zijn we het jaar erop begon¬nen aan de tuin. Na 
zoeken op internet besloten we er een siergrassentuin van te maken. Paden 
uitgezet en leem gestort. Bij bezoek aan Lianne Pot een hele partij siergrassen 
gekocht. De jaren daarna steeds verder opgebouwd. 
Een moestuin aangelegd.
De tuin bestond hoofdzakelijk uit laurierstruiken; elk jaar 
rooien we er weer wat om een stuk border aan te leggen. 
De voortuin is in de kleur rood-wit. Achter hebben we 
overwegend geel-blauw. Er is nog een border in blauw-
wit, een witte en een nieuwe border in geel-wit. 
Ja, we zijn echt van de kleur in de tuin.
We proberen ook veel planten en struiken voor vlinders 
en bijen aan te planten. Ook zaai ik veel eenjarigen, 
liefst bijzondere planten. In het voorjaar hebben we het 
meeste werk: snoeien, zaaien en verspenen. Daarna is
het vooral toppen, wieden, de rest in toom houden en 
‘slakken plukken’.

Elly en Lambertus Roelvink
Beckumerstraat 460
7548 PV Boekelo
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Anneliese und Gregor Kisveld za 11 en zo 12 juni
za 18 en zo 19 juni

Unser Garten liegt unweit der niederländischen Grenze.Er ist ca.1800m² groß 
und ist meine große Leidenschaft.Rund ums Haus entstand in den letzten 20 
Jahren ein romantischer Stauden und Waldgarten.

Viele verschiedene Sitzmöglichkeiten laden zum 
Verweilen ein.Auch durch das Verarbeiten von   
historischen Baumaterialien kann man immer wie-
der neues entdecken 

In unserem Waldgarten fühlen sich Farne,        
Epimedium,Hortensien,Akelei und eine große  
Hostasammlung sehr wohl. 

Anneliese und Gregor Kisveld
Ammeloe 71 
48691 Vreden
Tel: 02564-32165
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Ursula und Martin Resing za 18 en zo 19 juni

Starten Sie ihren Spaziergang im neu gestalteten Vorgarten mit großzügigen 
Staudenpflanzungen und Solitärgehölzen, die auf verschiedenen Wegen er-
kundet werden können. Überzeugen Sie sich vom harmonischen Zusammen-
spiel des alten Baumbestandes und der neuen Elemente. Lassen Sie sich auf 
der großen Rasenflächen nieder und bestaunen Sie die aufwendig gestaltete 
Natursteinmauer, welche Staudenpflanzungen und kleine Trittpfade zur Erkun-
dung bereithält. Genießen Sie auf der Holzterrasse die 
Sicht auf den Teich, der durch einen kleinen Bachlauf 
und Wasserfall abgerundet wird. Entdecken Sie den 
Ausstellungsgarten indem Sie das selbstgeschmiedete 
„Tor zum Paradies“ durchschreiten. Auf kleinen Wegen 
erkunden Sie inspirierende Pflanzenkombinationen und 
Objekte aus Kunststein, Eisen und Holz die mit viel Lie-
be zum Detail selbst hergestellt und zum Verkauf an-
geboten werden. Verschiedene kleine und große Sitz-
plätze im Garten laden zum Verweilen ein, und bieten 
die Möglichkeit die Vielfalt auf sich wirken zu lassen. 
Ein Garten der die Vielfalt liebt und mit immer neuen Blickwinkeln begeistert. 
Entdecken Sie die verschiedenen Bereiche die diese großzügige Parkanlage 
auszeichnen. 

Familie Resing
Ellewick 5 
48691 Vreden
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Wiltrud und Thomas Resing za 18 en zo 19 juni

Zauberhafte Blicke durch verschlungene Gartenpfade, Vögel zwitschern, 
Insekten summen, das Brunnenwasser plätschert vor sich hin. Der dezent 
verwilderte Charme besinnt sich auf natürliche Formen und lässt der Natur 
freien Lauf. Üppigkeit, liebevolle Details und Verspieltheit sorgen für den 
Reiz des Geheimnisvollen. Geschwungene und mit einer grazilen Leichtigkeit 
angelegte Wege - ohne ein Ende in Sicht - greifen sie in die Pflanzenbeete 
über und lassen viel Raum für Fantasie. Die Natur darf hier gedeihen, 
Unregelmäßigkeit und eine gewachsene Unordnung sind erwünscht. 
Schließlich kreiert die Vielfalt der verschiedenen Texturen und Formen 
des Grüns ein fabelhaftes Flair. Eine Vielzahl an Sträuchern, Stauden und 
Bäumen fasziniert durch ein Spiel aus Licht und Schatten. Auf Sitzplätzen 
in verborgenen Nischen lauscht man dem Blattwerk und beobachtet den 
Lauf der Natur. Freche Putten, antike Sandsteinelemente und Brunnen mit 
Wasserspielen finden ihren Platz inmitten des Blütenmeers und versprühen so 
einen nostalgischen und romantischen Zauber. Selbst groteske Wurzeln oder 
Steine integrieren sich wunderbar in die verwunschene Stimmung des Gartens. 
Alles in allem ein schöner Ort, um einen Kaffee zusammen mit einem leckeren 
Stück Kuchen zu genießen.

Wiltrud und Thomas Resing
Ellewick 76
48691 Vreden
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Beate Höing za 18 en zo 19 juni
11-6 (13:00-18:00 uur)

Unser 2500m großer, selbstentworfener Bauern- u. Präriegarten ist Teil eines 
Resthofes mit Belted Gal- loways. Unterteilt in Panzenzimmern beherbergt er 
Panzkombinationen von Rosen, Stauden und Ge-
höl- zen, die man von lauschigen Sitzplätzen aus 
genießen kann. Das historische Gartenhaus am 
neugestalteten Teich rundet den Bauerngarten ab. 
Der 300qm große Präriegarten mit mediteranem 
Zentrum macht mit seiner besonderen Bepanzung 
einen Besuch zum Erlebnis. Auf unserer urigen   
Tenne bieten wir bei einer Ausstellung von selbstge-
malten Ölgemälden Ka ee & Kuchen an. 
Im Hofraum werden Stauden angeboten. 

Beate Hoïng
Ellewick 9
48691 Vreden
Tel. 02564/34475 
beate.hoeing@gmx.de. 
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Eibergen

Rekken

1

2

1. Kruidenhof te Mallum Mallumse molenweg 39

2. Ineke Wassink Rekkensebinnenweg 39



Neede

3. Tineke en Arie Kornegoor Borculoseweg 46a
4. Annie en Geert Deijk Diepenheimseweg 39
5. Bouke Veltman  Hoonteweg 1a
6. ‘t Oale Höfke  Schoolweg 11
7. André Veldhuis  Bergweg 5
8. Nico Kanne   Kieftendijk 17

3

4

6

7
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4

5

8
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Ruurlo

10. Hof te Ruurlo  Borculoseweg 40
11. Ineke van Rhenen  Haarskamp 47
12. Lenne Boonstra  Hulshofweg 10

10

11

12
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Haarlo

19

19. André en Jeanne te Dorsthorst Het Kossink 10
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Haaksbergen

23

24

25

20. Sylvia Hietbrink   Eibergsestraat 180
21. Nicole Verzijl   Meijersgaardenweg 19
22. Johan en Ineke Onland  Enschedesestraat 81
23. Yvonne en Herman Scharenberg Sonderenstraat 44
24. Trees en Gerie Oude Tanke  Violier 34
25. IVN     Dievelaarslaantje 2

20
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22

21
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Borculo

13. Therry Schravesande  Dr. Scheylaan 3
14. Hugo Andriessen   Dr Scheylaan 7
15. Monique en Wim Verdaasdonk Warmelinkshof 13
16. Louise en Dolf Bierhuizen  Haarloseweg 6
17. Jan Braam    Kerkegaarden 1a
18. Familie Memelink   Ruurloseweg 6

18

17

16

15
14

13
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Vreden

28. Anneliese und Gregor Kisveld Ammeloe 71
29. Ursula und Martin Resing  Ellewick 5
30. Wiltrud und Thomas Resing  Ellewick 76
31. Beate Höing    Ellewick 9

30

31

29

28

26. Thea en Gerrit Kleine Wiecherink Teesinklanden 90
27. Elly en L:ambertus Roelvink  Beckummerstraat 460

Boekelo27

26
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NOTITIES




