
Eigen(zinnige) tuinen in Hengelo 2015 
 

Acht tuinliefhebbers, een gemeenschappelijke tuin en een buurttuin 
stellen hun tuinen open voor anderen  
 

op zaterdag 27 juni a.s. van 10.00 uur tot 17.00 uur (entree gratis) 

 
Met de onderstaande adressen kunt u uw eigen route samenstellen. 
Wilt u ook meedoen? Geef uw adres door aan een van de deelnemers. 

 
 

Gerda Keur, Jacob Catsstraat 41, 7551 BD 
Het verhoogde terras in onze kleine stadstuin is bij de eerste zonnestralen al een beschutte plek waar 
het heerlijk toeven is. Ik heb nog niet zoveel ervaring met tuinieren, maar onze rozen en hortensia's 
doen het altijd geweldig. Verder vind ik het leuk om met potten en bakken bezig te zijn die elk jaar de 
tuin weer op een andere manier opfleuren. Een paar jaar geleden ben ik ook begonnen ons mooie 
balkon met planten in te richten....natuurlijk ook met rozen! 
Zelf ben ik ook ieder jaar weer even verwachtingsvol hoe het er allemaal uit zal gaan zien en ik ben 
ook benieuwd wat jullie er van zullen vinden. Wees van harte welkom! 
 

Harmien Menkveld, Babcockstraat 26, 7553 TE 
Een tuin in wording. 
Toen ik hier twee jaar geleden kwam wonen, zag ik alleen maar tegels en bielzen.  
Dat moet er allemaal uit , was mijn eerste gedachte. Maar na een jaar aanzien ben ik de verharding 
als een ruime binnenplaats gaan ervaren, die mij veel bewegingsvrijheid geeft. En langzaam wordt 
deze ruimte ingebed in heemplanten, kruiden, fruitbomen/kleinfruit, groenten, bosplanten, 
stinzenplanten en planten die op de zwarte lijst staan. Een oase in wording voor mens en dier. 
 

Arno Evertzen, Krabbenbosweg 295, 7555 EK Hengelo 
Het “groentje” van deze club.  
Een traditionele tuin met een tegelpad en een waslijn is binnen twee jaar omgetoverd in een “groene 
wildernis”       Bekiek ’t moar es! 
 

Irma en Herman Olthof, Deurningerstraat 222, 7557 HM Hengelo 
Onze tuin is een pijpenla, lang smal en...nooit af. Ook dit jaar is er een deel op de schop gegaan. Dus 
spannend! U vindt een romantische tuin die niet in een keer te overzien is, met zitjes en variëteit in 
planten en kleine bomen. Ook is er plaats voor een vijvertje met goudwindes. In het kippenhok is 
Guus de baas! Daar waar groenten, kruiden en klein fruit groeien, siert een drastisch gesnoeide 
berceau het pad. 
Nieuwsgierig geworden? Kom dan eens aan! 

Ria en Nelson Spruit, Drienerparkweg 3, 7552 EA Hengelo  
Dik dertig jaar tuinieren we in deze tuin. De opzet is in deze periode niet wezenlijk veranderd. Maar 
wie onze tuin regelmatig bezoekt ziet toch een toenemende losheid in de beplanting.  Het lopen op 
de paden in het verder ongemaaide gras is al een belevenis.  Laat de schoonheid van de Drienerbeek 
tot u komen vanaf de twee bruggen. Over de beek ligt ‘het Landje’ dat vooral als hooiland wordt 
beheerd. Ga op avontuur! 
Wees welkom en geniet van deze ruige schoonheid. 
 
 

Betreden op eigen risico 



Eigen(zinnige) tuinen in Hengelo 2015 vervolg 
 

 zaterdag 27 juni a.s. van 10.00 uur tot 17.00 uur (entree gratis) 

 

Met de onderstaande adressen kunt u uw eigen route samenstellen. 
Wilt u ook meedoen? Geef uw adres door aan een van de deelnemers. 

 
’t Roer Om, Levantstraat 102, 7559 CE Hengelo (ingang Belgradostraat) 
De Roer-Om-tuin is een lust om naar te kijken. Dat vinden al onze bewoners en we willen ons werk 
ook graag aan anderen laten zien, want de tuin wordt bijna helemaal verzorgd door zeventigers en 
tachtigers, die met plezier in de tuin werken. Daarom doen onze bloemen en planten het zo goed.  

We houden gelijktijdig ‘Open Dag’ om bezoekers in ons Trefpunt te informeren over alle aspecten 

van groepswonen in ’t Roer Om, met een hapje en een kopje koffie of thee natuurlijk!  
 

Cor en Janny de Jong, Belgradostraat 60, 7559 CK Hengelo 
In ons kruidentuintje aan de voorkant van ons huis ruikt het heerlijk! Maar ook de achtertuin doet 
mee: geurende rozen, boerenjasmijn en seringen wedijveren met elkaar.  De tuin is met alle planten 
en twee vijvers een paradijsje  voor vogels,  insecten en bruine en groene kikkers. Er is veel te 
beleven: kleurrijke borders, waarin in elk seizoen iets bloeit, een rozentuin en een moestuin. Kom de 
geuren van de lente en de zomer opsnuiven! We begroeten u graag. 
 

Bio buurttuin, speeltuin "De Jeugd" Anthoniusstraat 52  LET OP : Open 13:00-16:30 uur 
In de eerste Hengelose buurttuin telen we op een kleine oppervlakte in verhoogde bedden een 
verscheidenheid aan kruiden en groentes, van sla en sjalotjes tot suikererwten en pastinaak. Dit jaar 
experimenteren we ook met een polycultuur van eenjarige groentes, waarin bonen, maïs, 
koolsoorten, tomaten, pompoenen en meer lekker wild door elkaar groeien. Kom inspiratie opdoen 
in onze onderhoudsarme moestuin! 
 

Louise Oud-Huethorst, Steenrietweg 18, 7552 BB Hengelo 
De wisteria is een gezichtsbepaler van onze achtertuin. Zij is op leeftijd - 51 jaar - en ‘mevrouw’ heeft 
een naam: Daphne (van Apollo en Daphne). 
Eigenlijk bepalen bomen in grote variëteit onze smalle lange achtertuin. In de voortuin staat onze 
huwelijksboom, Goethe’s Ginkgo Biloba. Mede dankzij de tuinhaard kun je in  alle seizoenen op 30 
permanente zitplaatsen gaan zitten; om te kijken of te staren in de vijver; om te lezen, te praten, te 
eten, te relaxen. Een  makelaar die ooit door onze tuin liep (niet om ons huis te verkopen....), 
noemde het ‘een avontuurlijke droomtuin’. Wees welkom en wat vindt u ervan? 
 

Ans Nijhof en Jaap Hellemans, Drieneresweg 130, 7552 PD Hengelo 
(langs winkelcentrum Groot Driene het buitengebied inrijden - de tweede boerderij aan de rechterkant)  

Wij wonen op een boerderij uit 1880 die onlangs door de gemeente is aangewezen als karakteristiek; 
dat geldt zowel voor de gebouwen als voor het erf. Met name de relatie met het landschap  en de 
mate van gaafheid kregen een hoge score. Het erf is nauwelijks veranderd sinds de jaren ’50. Er staan 
nog steeds dezelfde hoge eiken, de hulst, de vlier en de meidoornheggen van vroeger.  
De achtergevel van de boerderij (straatkant)  is in originele staat gebleven, met de oude houten 
topgevel  vol kieren voor de noodzakelijke ventilatie van het hooi op de zolder. 
De moestuin is nog steeds op de oude plek in de appelhof voor het huis, aan twee kanten omheind 
door de oude meidoornheg. Naast de moestuin en het huis hebben we een bloementuin aangelegd, 
een simpele rechthoek die wat ons betreft het beste past bij de rest. Het is een tuin die het hele jaar 
door bloeit. Elke bloeiende plant is welkom, mits hij wil groeien op wat zure grond. 
 

Betreden op eigen risico 


