
De Kloostergaarde 
Sortimentstuin in Zenderen bij theehuis De Karmeliet 
 

Welkom bij het ommetje door onze bijzondere tuin 
 

kloostergaarde bestaat verschillende delen: 
 

 
De blauwe pijl is de route die we vandaag voor u uitgezet hebben 

Als U door de poort komt ziet u bordjes die uw ommetje dooe de tuin aanwijzen 
Vaste planten border Hier staan 500 soorten vaste planten; ze 

bloeien het hele jaar door, sommigen zelfs in 
de winter. Er staan naambordjes bij 
bijzondere soorten en er is een blad met 
toelichting.  

Them-tuinen Drie tuinen met bijzondere vaste planten en 
een verhaal; bij iedere tuin is een korte uitleg 

Arboretum  Een bijzondere verzameling bomen waarvan 
een aantal aangegeven met een bord; ook 
hiervoor is een toelichting. 

Rotstuin, Groentetuin  en wilde groei Drie mooie stukken tuin, waar we nog geen 
toelichting bij hebben maar u kunt er wel 
alvast van genieten. 

 



De Kloostergaarde 
Sortimentstuin in Zenderen bij theehuis De Karmeliet 
 

Over de tuin 
 
De Kloostergaarde hoorde vroeger bij het Karmelietenklooster. Daarvan is alleen het stukje 
waar het restaurant “Het Seminar” gevestigd is overgebleven. Deze tuin was toen het 
voetbalveld. Toen het klooster sloot werd het de tuinbouwschool, later het AOC. Die 
maakten er een tuin van voor de leerlingen om soorten te leren kennen, vandaar 
“sortimentstuin”. En ze moesten er het vak leren. Na het vertrek van het AOC is het beheer 
van de tuin op verschillende wijzen ingevuld maar zakte de kwaliteit toch weg. Nu proberen 
we als stichting de tuin weer bij te houden en stap-voor-stap op te knappen.  
 
Naast het werk in en aan de tuin gaan we rondleidingen en andere activiteiten organiseren 
alsmede fondsen werven om de tuin op een hoger plan te tillen. 
 
Als stichting doen we dat niet alleen; veel bedrijven en vrijwilligers helpen ons: 
 
• Bakker & Kobessen verzorgen de vaste planten en selecteerden de planten in deze folder 
• Meint Bosma is onze tuinman 
• de groentetuin is verbonden met De Karmeliet, Het Seminar en Het Andere Leven 

(Bentelo) 
• En veel vrijwilligers steken regelmatig de handen uit de mouwen 
• En de mensen van café de Ster in Borne, (waar mensen met een verstandelijke beperking 

een zinvolle en aangename dagbesteding krijgen www.de-ster-borne.nl ) hebben de 
mooie bordjes voor ons gemaakt 

• Imker Stokkingreef zorgt voor de bijen 
 
Zie ook onze website: www.dekloostergaarde.nl.           Veel kijkplezier in deze mooie tuin! 
 
Namens het bestuur van 
 
 
 
 
 
 
KvK nr 62054066, RSIN nr 854619902 
Esstraat 121, 7553 VJ Enschede 
053-4361770 / 06-36073748 (secr, K. Roorda)   secretaris@sisl.info 
 

we zoeken vrijwilliger voor regelmatig 
werk: 
 
op dinsdag en donderdag onderhouden 
we de tuinen: planten, wieden, snoeien, 
maaien enz 

en we zoeken vrijwilligers voor grote klussen: 
 
 
voorjaarsbeurt, najaarsbeurt, bouwen trap, 
winterwerk als kappen en snoeien enz enz 
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