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1. Wim en Joke v.d. Pol, Rechtestraat 38. (Startplaats)
2. Antoon en Elly v. Beusekom-Manders, Lorkenweg 4a.
(Pauzeplaats met koffie en thee)
3. Jan en Nellie v. Geffen, Wikkestraat 9.
4. Ben en Riek Coppens, Noordlaan 8.
5. Rien en Miranda van Duinhoven, Ontginningsweg 6a.
6. Willie en Betsie Wijnen, Oudedijk 79.
7. Pieter en Mariet Heeren, Oudedijk 60.
8. Fons en Christien Braks, Beukenlaan 54. (Startplaats)
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Alle tuinen zijn
herkenbaar aan
het bordje: “OPEN TUIN”

daBloegi Uden
Open Tuinen
Groei &
1. Wim en Joke v.d. Pol, Rechtestraat 38. Startplaats
Voor de woning staan allerlei soorten heesters en vaste planten.
De meesten stonden er al toen zij dit huis kochten. Er is een
cirkel van fijn grind en er liggen een aantal grote tegels. Ook
siert een mooie buxushaag de voortuin. Links naast het huis
staat een pergola met klimplanten. Achter het huis hebben
Wim en Joke zelf de handen uit de mouwen gestoken. Dit
gedeelte is door hen beide ontworpen en aan gelegd. Er is een
hoogte verschil aangebracht door een mooie gestapelde muur.
Een klein tuinhuisje staat naast een hele grote eik die vele jaren
geleden is geplant. Deze zorgt in de zomermaanden voor lekkere
schaduw. Ook in de achtertuin veel kleur en hoogte verschil in
de beplanting. Een leuke intieme tuin om te vertoeven.

water je tegemoet. Een smalle waterval stroomt naar beneden
langs een aantal vaste planten en kleine heesters. Dit is een
blikvanger van deze tuin. Het gazon is opgedeeld in twee
vakken met een afscheiding van plantjes. Er zijn ook vakken van
sierstenen die mooi uitkomen tussen het groen. Een tuinhuisje
waar het heerlijk vertoeven is ontbreekt niet in deze tuin. Rond
de gehele tuin is een haag van hedera. Een prachtige strak
uitziende afscheiding van de tuin. Een mooie tuin die niet zo
bewerkelijk is, maar dat was ook de opzet van het ontwerp van
deze tuin.

bloeiende klimplanten die door de tuin slingert is een blikvanger
in deze tuin. Achter in de hoek van de tuin ligt een prachtige
biologische vijver. Deze vijver bestaat uit twee delen, in het
achterste deel staan waterplanten en in de voorste vijver
zwemmen grote koikarpers in allerlei kleuren. In de tuin staan
verder siergrassen, kleine sierheesters en vaste planten. Een
mooie tuin die je niet verwacht bij binnenkomst.
7. Pieter en Mariet Heeren, Oudedijk 60.
In de tuin voor de woning valt al meteen op dat er een zeer
gevarieerd sortiment coniferensoorten te bewonderen zijn.
Heel exclusieve soorten, gehaald bij een kweker, staan samen
met sierheesters en vaste planten rond het gazon. De grote
achtertuin is in dezelfde stijl aangeplant. Ook hier staan groepen
siergrassen, vaste planten en daartussen coniferen. Sierheesters
staan er in vele kleuren en grootte. Een in vorm geknipte Ilex is
een van de blikvangers. Achter het huis ligt een riant terras met
grijs getinte tegels vanwaar je een heel mooi uitzicht hebt over
de tuin. In deze tuin zijn creaties te zien die gemaakt zijn door
de bloemschikdames van onze afdeling. Er zal tijdens deze dag
steeds iemand van de bloemschiksters aanwezig zijn om uitleg
te geven over deze tak van Groei en Bloei.

4. Ben en Riek Coppens, Noordlaan 8.
Een geweldig grote gevarieerde tuin met veel grote coniferen,
sierbomen en heesters. De tuin is jaren geleden zelf ontworpen
en aangeplant. Onder de bomen staan veel rododendrons te
pronken er staan zeer zeldzame soorten tussen die Riek in de
loop der jaren heeft gekocht. Rond een groot gazon met allerlei
rondingen staan veel verschillende soorten rozen in perken te
bloeien. Na de storm in het voorjaar waar een aantal dennen het
loodje hebben gelegd is snel weer van alles aan geplant. Heel
uniek zijn de vele soorten spechten die hier hun broedplaats
hebben gevonden. Ben heeft grote stukken berkenstammen in
de bomen geplaatst waar de spechten snel een nest hebben
gehakt. Een echte kijktuin met verrassende hoeken.
8. Fons en Christien Braks, Beukenlaan 54. Startplaats
Deze grote tuin is ontworpen door een tuinarchitect en aangelegd
5. Rien en Miranda van Duinhoven, Ontginningsweg 6a.
door een hovenier. Voor de woning staat een statige rij leibomen
Langs de oprit naar de woning vallen de grote rode beuken met veel hagen. In de achtertuin nemen een aantal dakplatanen
in kegelvorm meteen op. Een grote tuin die je vanaf de weg een prominente plaats in. Taxuszuilen veel buxusbollen en
een beetje een parkachtig aanzien geeft. In de tuin zie je veel haagjes staan overal in deze tuin De verschillende vakken
haagjes en rondingen van taxus en buxus. Rond en in de tuin zijn gevuld met vaste planten, grassen en lavendel. Tegen een
staan tientallen soorten bomen en coniferen zoals een grote monumentale muur hangen veel vogelkastjes en staat een
Sequoiasoort. Een grote border met Cotoneaster staat voor blauwe regen. Er zijn op verschillende plaatsen zitjes gecreëerd
de woning. Groepen lavendel en andere vaste planten staan Ook zijn er zijn twee jeu de boules banen in deze tuin. In de hoek
omringd door hagen. Rechts en links langs de oprit een groot van de tuin staat een boomhut en diverse heesters en bomen.
gazon, al met al is deze tuin behalve de voorjaarssnoei door Een groot gazon maakt deze tuin tot een waar sprookje. Een
het jaar heen onderhoudsvriendelijk. Achter de woning ligt een groot terras gelegen tegen de achterzijde van de woning nodigt
groot terras met een fraaie zithoek. Een groene oase tussen een uit om vandaar de tuin te bewonderen. Een groot tuinhuis maakt
strak landschap die rust uitstraalt.
deze tuin compleet.

2. Antoon en Elly v. Beusekom-Manders, Lorkenweg 4a.
Pauzeplaats met gratis koffie en thee
Dit is een grote wilde tuin van 3,5 ha. die in fases is aan gelegd.
In de loop der jaren zijn steeds nieuwe ideeën ontstaan en
werden stukken weiland omgetoverd tot een echte natuurtuin.
Deze tuin is een waar vogel paradijs, spechten en allerlei
soorten vogels vinden hier een broedplek. De tuin is in overleg
met ‘Het Brabants Landschap’ ontworpen en aan gelegd. In
de tuin zijn poelen en ondertussen ook een ven aangelegd.
Rond het ven komt een waar heide landschap tot stand.
Een groentetuin ontbreekt niet in deze tuin. Antoon heeft
diverse kunstvoorwerpen gemaakt die her en der in de tuin te
bewonderen zijn. De laatste aanwinst zijn een aantal Ouessant
schapen. Dit ras is het kleinste schapenras ter wereld en ze
wegen ongeveer 20 kg. Mensen die van rust ruimte en stilte
houden kunnen hier een mooie wandeling maken.
6. Willie en Betsie Wijnen, Oudedijk 79.
Achter de woning ligt een nog niet zo lang geleden aangelegde
3. Jan en Nellie v. Geffen Wikkestraat 9.
tuin. Het ontwerp en de invulling van de tuin is in overleg met
Achter de woning ligt een mooie kleine tuin verscholen. Vanaf een hovenier tot stand gekomen. Meteen valt op dat het gazon
een verhoogde hoek in de tuin komt het geluid van klaterend er als een plaatje bij ligt. Ook de pergola met verschillende

Wij zijn blij dat deze tuineigenaren hun tuinen open stellen
voor alle tuinliefhebbers. Laat de tuinen met rust,
geen zaad of stekjes meenemen a.u.b.

