
Zomer excursie naar Noord-Limburg op 10 augustus 
Petra Zwaan 

 

Omdat mijn man oorspronkelijk uit Zundert komt en 

een redelijke liefhebber is van dahlia's, besloten om 

deze trip een ‘dahlia teintje’ te geven. De trip gaat 

daarom naar noordelijk Limburg bij Venlo in de 

buurt. De 3 tuinen op de lijst hebben we in een ver 

verleden al eens bezocht maar ondertussen zijn deze 

tuinen aardig volwassen geworden, heb ik begrepen.  

 

Programma 

Tuin Verheggen 
Horsterdijk 58, 5973 PP Lottum 
 
10:00 - 11:45 Bezoek met rondleiding door de tuin 

Van Lottum naar Venlo 
11:45- 12:15 - Rit van Lottum naar Hout-Blerick (Venlo) duurt ongeveer 20 minuten 

Brooker Garden 
Brookerhofweg 16, 5926 VB Hout-Blerick 
 
12:00 - 14:00 Lunch en rondwandelen in de tuin 

Reis naar 'AnFra' 
14:00 - 14:15 - Vijftien minuten rijden naar 'AnFra'. 

Tuin ANFRA - Grashoek 
Helenaveenseweg 3, 5985 NK Grashoek 
 
14:15 - 16:00 Koffie en bezoek AnFra 

*Tuin Minella voor de dahlia liefhebbers 

 

Tuinen 

Tuin Verheggen is een prachtige tuin van 4000 m2 

waarin een deel is weggezet om dahlia’s op te tonen en 
zelfs te verkopen. Er is een stuk Engelse bordertuin, 
een vierkleurentuin, en een deel met mediterrane 
planten. Vooraan in de tuin is een tuinhuis waar koffie, 
thee en iets lekkers geserveerd worden.  

In Brooker Garden, de tuin van Loek en Anne-Marie 
Gubbels, hebben we ook onze lunch. Het is een tuin 

van 5500 m2 die geheel zelf ontworpen is. Zelf heb ik deze tuin nog niet gezien. 



Anfra, de tuin van Annie en Frank, heeft een redelijk exotische uitstraling. Wanneer je 
de tuin in komt, is er een vijvertje, een kronkelpad en er is hoogteverschil, iets wat ik 
zeer kan waarderen in een tuin. Achterin is een enorm grasveld, enorme palmbomen en 
een echt kapelletje achterin de tuin. Verder staan er een aantal interessante 
kunstwerken en beelden in de tuin. Er zijn in totaal zo’n 100 verschillende exotische 
planten die ’s winters netjes in de kas worden geplaatst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie 

Op onze eigen website: https://www.rhodovereniging.nl/zomerexcursie-2019 

Tuin Verheggen: http://www.tuinverheggen.nl/ 

Brooker Garden: https://www.brookergarden.nl 

AnFra: http://members.home.nl/anfrapeeters/index.html 

Voor de leden die echt gek op dahlia’s zijn, is er de mogelijkheid om naar Tuin Minella 
in Horst te gaan. De beslissing om hierheen te gaan, kan op de dag zelf gemaakt worden. 
De kosten voor deze tuin komen er apart bij. 

 

Aanmelden voor deze excursie kan tot uiterlijk 3 
augustus 2019 bij Dick Seigers, +31 (0) 529-450129 of 
0644838812, emailadres dick.diny.seigers@gmail.com of via de 
knop 'aanmelden' bovenin deze pagina van bovenstaande link.  

De kosten voor deze excursie bedragen €23,50 per persoon en is 

inclusief de entree tot de tuinen en lunch. 

 
Parkeren: Bij 'AnFra' kunt u het beste op het parkeerterrein 
tegenover de kerk parkeren en dan de laatste halve minuut lopen. 
Bij Brooker Garden kunt u op het terrein parkeren en bij Tuin 
Verheggen parkeert u langs de weg. Kijkt u even uit met parkeren 

bij buren. 

Lunch wordt bij Brooker Garden genuttigd en is bij de prijs van de excursie inbegrepen. 
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