
 
 

 



 
 

 
 

Hoera!! We vieren feest, want onze afdeling 
Hoeksche Waard bestaat dit jaar 40 jaar. 
Wat een prestatie voor een 
verenigingsafdeling, die geheel op 
vrijwilligers drijft. Door jullie enthousiaste 
inzet, nu of in het verleden, zijn wij na 40 jaar 
nog steeds een bloeiende afdeling, met een 

heel gevarieerd aanbod in activiteiten. Lezingen, excursies, open 
tuinendagen, bloemschikken, reizen en reisjes, fietstochten, 
koffieochtenden…… Veel afdelingen kijken een beetje jaloers 
naar ons. Voor al onze leden gaan we er dit jaar een echt 
feestjaar van maken. Vandaar dat de nieuwsbrief vroeger dan 
anders in de bus valt. Hij staat bomvol activiteiten, sommige kun 
je direct inplannen, van andere krijg je in de loop van het jaar de 
definitieve gegevens door.                                                                                                             
We beginnen met een inspirerende tentoonstelling, die we in 
nauwe samenwerking met het Hoeksche Waards Landschap 
presenteren: KLIMAAT IN JE STRAAT Hierover lees je meer 
verderop in de nieuwsbrief. Maar noteer vast zaterdag 4 januari 
in je agenda, want dan gaan we hem met een feestelijke 
nieuwjaars-bijéénkomst openen! 
Als bestuur hopen we, dat we voor al onze leden iets leuks of 
interessants hebben kunnen toevoegen. Wij kunnen ons geen 
groter “verjaardags- cadeau” voorstellen, dan activiteiten waarop 
we heel veel van onze leden mogen verwelkomen. Dus sla de 
nieuwsbrief snel openen en zie of er iets van je gading tussen zit! 
Veel leesplezier! 
 
Namens het bestuur,                                                                                                                                                 
Carla Stas 
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  Jaarprogramma 2020 
 

4 januari            Nieuwjaarsreceptie + opening tentoonstelling                                                                             
Klimaat in je straat 

11 februari  Algemene ledenvergadering 
21 februari               Vroege voorjaarswandeling 
18 maart  Lezing Romke van der Kaa 
21 maart  Rozensnoeien 
28 maart  Tegel er uit! Plant er in! 
15 april   Excursie bloembollen 
25 april  koffieochtend; zaailingen 
16 mei  Fluisterbootexcursie 
april - september Open tuinencarrousel 
13-- 21 juni  Nationale tuinweek. Avondexcursie 
13 juni  Open tuinen dag 
8-12 juli  Tuinenreis Engeland 
24 juli   Barbeque 
15 augustus  Fietstocht 
29 augustus  Nazomermarkt 
5-6 september 2-daagse reis Groningen 
26ALG september  Appeltjesdag 
sept. – dec.  Voorlopig programma 
 
 
 
 
 
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt juni 2020. 
U kunt uw kopij vóór 1 mei aan de redactie toesturen. 
 

WILT U OOK ONZE NIEUWSFLITSEN ONTVANGEN? 
GEEF UW EMAIL-ADRES DAN EVEN DOOR AAN 

DE REDACTIE: jentsmit@me.com 
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ZATERDAG 4 JANUARI 
 

UITNODIGING 
NIEUWJAARSBIJEENKOMST 

 
Hierbij nodigen wij alle leden van de afdeling Hoeksche Waard 
van Groei & Bloei uit om het 40 jarig jubileum van onze eigen 
afdeling feestelijk in te luiden. Om op het Nieuwe Jaar te toasten  
komen we bij elkaar in het Nationaal Landschap Centrum. Adres: 
Veerweg 1, 3281 LX Numansdorp.                                                                                                                            

Aanvang: 14.30 uur  
Onder het genot van een hapje en een drankje kan je tevens als 
eerste de tentoonstelling klimaat in je straat bekijken. We hopen 
veel van onze leden daar te ontmoeten! 
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Tentoonstelling klimaat in                  
je straat  

Ons klimaat verandert. Het 
wordt warmer, het regent vaker 
en heftiger. Ook is de kans op 
periodes van hitte en droogte 
groter. Wat merk je daarvan in 
je eigen straat en wat kan je 

zelf doen aan deze gevolgen? De expositie ‘Klimaat in je straat’ geeft je 
allerlei tools en inspiratie hoe je je huis, tuin en straat kan aanpassen 
aan de gevolgen van klimaatverandering. Hoe houd je het bijvoorbeeld 
koel in huis en tuin? Wat kan je doen om je voor te bereiden op 
wateroverlast thuis en in de tuin? Op deze en nog veel meer vragen 

krijg je op speelse wijze een antwoord als je de tentoonstelling klimaat 
in je straat bezoekt. 

  
Deze informatieve 
tentoonstelling, die Groei & 
Bloei Hoeksche Waard samen 
met het Hoeksche Waards 
Landschap naar Numansdorp 
heeft gehaald is inspirerend 
voor jong èn oud. De jeugd 
heeft de toekomst en met deze 
tentoonstelling willen wij als 
groene vereniging de kinderen in de Hoeksche Waard leren mee te 
denken over onze leefomgeving. Ook diverse scholen zullen de 
tentoonstelling bezoeken. 
Kinderen kunnen onder begeleiding allerlei opdrachtjes uitvoeren, er 
zijn 2 zuilen met touchscreens aanwezig, waarop informatie te vinden is 
en spelletjes gedaan kunnen worden en er is een knutselhoek waar een 
insectenhotel gemaakt kan worden. Ook voor volwassenen is er genoeg 
te lezen, te ontdekken en te leren! 
 
Locatie: Nationaal Landschap Centrum; Veerweg 1, 3281 LX 
Numansdorp. Openingstijden: van 8 januari t/m 23 februari op 
woensdagmiddag, zaterdagmiddag en zondagmiddag van 14.00 uur tot 
16.00 uur. 
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Dinsdag 11 februari  
ALGEMENE LEDENVERGADERING 

 
Locatie van de Algemenen ledenvergadering is:                                                                                                 
gebouw de Gedachteniskerk, Admiraal de Ruyterstraat 1 in Oud-Beijerland.                                     
Aanvang vergadering: 20.00 uur, de zaal is geopend vanaf 19.30 uur. 
 
De volledige agenda staat hieronder en deze agenda, het jaarverslag, de 
notulen van de vorige vergadering en de resultatenrekening over 2019 liggen 
voor iedere bezoeker klaar voor aanvang van de vergadering. Zoals 
gebruikelijk staan bij binnenkomen de koffie en thee klaar! 
 
De agenda: 
 

1. Opening 
 

2. Notulen jaarvergadering 5 februari 2019 
 

3. Jaarverslag 2019 
 

4. Financieel verslag 2019 en begroting 2020 
 

5. Verantwoording: 

- Verslag kascontrôlecommissie 
- Décharge penningmeester 

 
6. Presentatie werkgroepen 

- Bloemschikken 
- Open Tuinendag 
- Lezingen 
- Nazomermarkt 
- Excursies en reizen 
- Fietstocht 

 
7. Festiviteiten rondom 40 jaar afd. Hoeksche Waard 

 

8. Rondvraag en sluiting 

 
Na afloop kunnen we onder het genot van een hapje en een drankje de foto’s 
bekijken, die Jacques Kieboom heeft gemaakt tijdens de fietstocht en het 2-
daags reisje naar Limburg. Voor velen weer even een leuke herinnering aan 
hoe gezellig het allemaal was! 
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Vrijdag 21 februari 
Vroege voorjaarswandeling 
 
Traditiegetrouw beginnen we het tuinexcursieseizoen met een sneeuwklokken 
en/of vroege stinzenplantenwandeling. 
Deze keer blijven we dicht bij huis en gaan we naar de historische tuin van de 
buitenplaats Schoonoord in Rotterdam met gids Renske Venstra van het Gilde 
Rotterdam 
De laatste bewoners, de familie Mees zijn al lang geleden vertrokken uit het 
huis, dat nu een sjiek kantoor huisvest, maar de tuin vertelt de geschiedenis 
van Schoonoord aan de bezoekers. Het park van 1,2 ha is door de erven Mees 
overgedragen aan een stichting die zich heeft verplicht de tuin te onderhouden 
en open te stellen voor het publiek. 
Nadat je over de brug en door de poort aan de Kievitslaan bent gelopen, ligt 
daar - wat verborgen- een ware groene oase in het centrum van Rotterdam, 
nabij het Euromast park. De historische tuin Schoonoord is zelfs voor veel 
Rotterdammers onbekend terrein!  
Natuurlijk sluiten we de wandeling af met koffie of warme chocolademelk! 
Gaat u met ons mee?  Dan is het volgende van belang: 
 
Kosten:14 euro voor leden en vrienden, 16 euro voor introducees. 
Verzamelen om 9.30 uur op parkeerplaats bij sporthal de Tienvoet te 
Heinenoord. Terugkomst aldaar om +/- 12.00 uur. 
We gaan met eigen vervoer en willen zoveel mogelijk carpoolen. Bijdrage bij 
meerijden 2 euro plus eventuele parkeerkosten.  
Opgeven (liefst per mail) voor 15  januari bij Teunie Dorst, 
Teuniedorst@gmail.com 
Of: 0614299292  
. 

Woensdag 18 maart 
Lezing Romke van de Kaa 
 
Wie kent hem niet van zijn onderhoudende en vaak humorvolle stukjes in 
kranten en tijdschriften? Vele jaren geleden was hij ook al eens onze gast en 
zat de zaal helemaal vol. We vinden het fijn en ook een hele eer dat het de 
lezingencommissie gelukt is om Romke van de Kaa naar de Hoeksche Waard 
te halen. Romke woont en tuiniert op het landgoed Hof te Dieren. Zijn kwekerij 
runt hij niet meer zelf. Hij heeft zich toegelegd op schrijven van boeken en 
artikelen. Zijn allereerste boek kreeg al als ondertitel mee: tuinieren met 
gezond verstand. Hij leert ons vooral te genieten van alles wat er in de tuin 
gebeurt. Voor wie meer wil lezen over leven en werk van Romke: 
https://www.romkevandekaa.nl 

mailto:Teuniedorst@gmail.com
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Locatie: gebouw de Munnik; de Roolaan 2, 3273AD, Westmaas 
Aanvang: 20.00 uur; zaal open: 19.30uur. 
Toegang: € 5,= . je krijgt hiervoor 3 consumptiebonnen voor koffie/thee/fris of 
wijn. Iets lekkers bij de koffie/thee en een knabbeltje bij het drankje na afloop 
wordt je aangeboden door Groei & Bloei. 
Om voor een passende zaal te kunnen zorgen zouden we het deze keer fijn 
vinden als je je van te voren aanmeldt voor deze lezing bij 
teuniedorst@gmail.com 
 
 
  

van spade tot snoeischaar ………….  
van paddenpot tot voedertafel………  
van zaaibak tot plantensteun……….. 

 
Juffertje in ’t Groen 

Oud Bonaventurasedijk 27, 3291 CJ 
Strijen 

tel.: 078-6742988  
email: info@juffertje-in-t-groen.nl 

 
in januari en februari 10% korting op alle vogelvoederartikelen. 

Voor openingstijden zie: 
 www.juffertje.shop 

 
 

mailto:teuniedorst@gmail.com
mailto:info@juffertje-in-t-groen.nl
http://www.juffertje/
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Zaterdag 21 maart 
Rozen Snoeien                                  
 
Om het snoeien van rozen hangt 
vaak een waas van 
geheimzinnigheid. De reden 
waarom sommige mensen de 
schaar helemaal niet in hun 
rozenstruik durven te zetten. Daar 
gaan we wat aan doen!  We 
beginnen de ochtend met een kopje koffie/thee, waarna een korte theorieles 
volgt over het snoeien van verschillende soorten rozen. Het snoeien van 
struikrozen mogen we in Strijen in het gemeente groen gaan oefenen. We 
sluiten de ochtend af met koffie/thee en wat lekkers erbij. 
Locatie: Oud Bonaventurasedijk 27; 3291CJ  Strijen                                                                                               
Tijd: van 9.30 tot ca. 12.00 uur. 
Opgeven: Carla Stas carla.stas@gmail.com of 06-33809340 (na 19.00uur) 

 
Zaterdag 28 maart 
Tegel er uit. Plant er in 

 
In samenwerking met Intratuin Numansdorp vindt weer de jaarlijkse actie van 
Groei & Bloei: Tegel eruit! Plant er in! plaats. 
In 2019 was deze actie een groot succes! Ruim 17.000 tegels werden 
ingeleverd bij de vrijwilligers van Groei & Bloei, die in heel Nederland bij de 
Intratuin vestigingen de tegels in ontvangst namen en er een plant voor terug 
gaven. 
In 2020 zijn de spelregels wat aangescherpt, maar wederom rekenen wij op 
een succesvolle actie! 
Locatie: Intratuin Numansdorp, Volgerlandweg, Numansdorp 
 

 
Woensdag 15 April 
Bloembollenexcursie 
  
Bij voorjaarsbollen denken veel mensen als eerste aan de Keukenhof Lisse, 
maar ook op de geestgronden van  Noord-Holland is veel moois te vinden op 
dit gebied! We verblijven  daarom vandaag in de driehoek: Castricum, Bergen-
Binnen en Limmen en laten ons verrassen door: 
- De  prachtige natuurtuin (2,5 ha) “DoornDuyn’’ van Mevr. Tineke van der 
Velden, waar bollen een belangrijke rol vervullen. We worden gastvrij door haar 
onthaald, zoals tuinliefhebbers dat gewend zijn! Rondleiding door de eigenaar. 

mailto:carla.stas@gmail.com
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- De Hortus Bulborum: “ons nationale bloembollen buitenmuseum”, een 
kleurenpracht! Hier worden de oude en zeldzame bollenrassen zorgvuldig 
bewaard en elk jaar weer opgekweekt. 
De lunch wordt verzorgd in het nabijgelegen eeuwenoude kerkje. Hier wordt 
ook een rondleiding verzorgd.  
Het belooft een geweldige dag te worden! 
NB: de volgorde van de verschillende onderdelen kan afwijken van 
bovenstaande informatie! 
 
Opgeven voor 1 april, liefst per mail, bij Teunie Dorst: teuniedorst@gmail.com 
of mob: 06-14299292 De kosten bedragen 32,50 p.p. Graag overmaken op 
rekeningnummer NL 09 INGB0001655648 t.n.v KMTP afd. Hoeksche Waard. 
De reis wordt gemaakt met Brabant Expres en we vertrekken van Heinenoord, 
parkeerplaats Sporthal Tienvoet om 9.15 uur. Bij het verzamelen voordien 
graag even je aanwezigheid kenbaar maken bij Teunie! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:teuniedorst@gmail.com
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Zaterdag 25 April 
Koffieochtend 
 
Onze eerste koffieochtend van het jaar zal weer in het teken staan van de 

éénjarigen. Op het voorterrein van de koffieschuur aan de 

Zuidzijdsedijk houden we voor de tweede keer een voorjaarsmarkt waar je van 
10.00 tot 12.00 uur éénjarige plantjes kunt kopen. Vorig jaar was deze activiteit 
een groot succes. Het zijn plugplantjes, die je zelf kunt oppotten. Een 
geweldige gelegenheid om voor weinig geld je bakken, potten, manden en 
borders te vullen met kleurige zomerbloeiers. 
 
Dit jaar gaan we het iets groter aanpakken. In maart sturen we een nieuwsflits 
met afbeeldingen van de planten, die we kunnen bestellen. Je kunt dan 
aangeven welke planten je wilt hebben met de aantallen. Het assortiment gaan 
we wat uitbreiden, zodat de keus voor ieder groter is.                                                                                                                                                                                           
Hou de nieuwsflitsen dus goed in de gaten!! 
Op zaterdag 3 oktober staat er een tweede koffieochtend gepland. Ook deze 
krijgt een speciaal tintje. 
 
 
Zaterdag 16 mei 
Fluisterboot excursie 

 
Varende picknick en tuinbezoek Spijkenisse. 
Deze excursie vindt plaats in de directe omgeving van de Hoeksche Waard. 
Niet iedereen denkt bij de plaats Spijkenisse aan monumenten, groene ruimte 
en stilte. Toch is dit wat we gaan ervaren op deze zaterdagochtend. 
Fluisterboot de IJsvogel vertrekt om 10.30 uur van af het gemaal de Leeuw van 
Putten, nadat we eerst een kopje koffie hebben gedronken bij “de meiden van 
de Molen”, de historische stellingmolen op de dijk in Spijkenisse.  
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Gedurende de 2 uur durende rondvaart over de Bernisse, -waarbij de schipper 
onze gids is-  genieten we van een “varende picknick” die we aangereikt 
krijgen. 
Na het afmeren om 12.30 uur vertrekken we via een nog nader te vermelden 
bezoektuin. 
 
Opgeven voor 12 mei, liefst per mail, bij Teunie Dorst: teuniedorst@gmail.com 
of mob: 06-14299292 
Deze excursie doen we met eigen vervoer. We verzamelen hiervoor bij de pont 
in Nieuw-Beijerland om 9.30 uur. 
Kosten: 12,50 p.p. Bijdrage bij meerijden 2 euro plus eventuele parkeerkosten.  
 
Geschatte tijd terugkeer: +/_ 14.00 uur. 
 

 
 
 

 
 
 

mailto:teuniedorst@gmail.com
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13 t/m 21 juni  
Nationale tuinweek 
Het thema van de Open Tuinenweek: “Eetbare tuinen” wordt bij de “UP-tuin”  in 
Oud-Beijerland in praktijk gebracht. In deze week zal een avondexcursie 
georganiseerd worden met rondleiding, workshop eetbare bloemen en een mini 
–proeverijtje! Meer hierover in de Nieuwsbrief Open tuinen. 
 

Zaterdag 13 juni  
Open tuinen dag 
De werkgroep Open Tuinen heeft ook dit  jaar weer 8 enthousiaste 
tuineigenaren bereid gevonden om mee te doen aan de Groei & Bloei Open 
Tuinen Dag in Strijen. 
Natuurlijk komt er weer een terras, waar genoten kan worden van  heerlijke 
koffie en thee met zelfgebakken heerlijkheden van onze vrijwilligers. Voor 
liefhebbers van mooi en duurzaam tuingereedschap zal “Juffertje in ’t Groen”  
ook weer aanwezig zijn. Daarnaast is de promotiestand ook present zodat 
mensen lid van Groei & Bloei kunnen worden of vriend van Groei & Bloei 
Hoeksche Waard. 
Sinds het 25 jarig jubileum van onze Open Tuinen Dag, alweer 4 jaar geleden, 
wordt er in een van de tuinen een glaasje aangeboden.  
De leden/vrienden hebben gratis entree op vertoon van de Nieuwsbrief waarop 
uw naam en adres vermeld staat. Een passe-partout voor niet leden kost  7 
euro. 
Kortom, als het weer zich ook van z’n goede kant laat zien, staat niets ons in 
de weg om op zaterdag 13 juni te genieten van onze 29ste Open Tuinen Dag 
in de Hoeksche Waard. 
 
 
 
 
 
 
Enkele foto’s niet 
behorend bij Strijen 
als op warmertje.  
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8 - 12 juli  
5 - daagse tuinenreis naar Engeland 
  
In het jubileumjaar gaan we naar Engeland om te genieten van de Engelse 
sfeer, het mooie landschap en de prachtige tuinen en uiteraard  bezoeken 
we een interessant stadje. 
We vertrekken vanuit Oud-Beijerland met overtocht per Eurotunnel en 
overnachten 4 maal in het mooi gelegen 4* Tudor Park Marriott Hotel bij 

Maidstone.  

 
 
Programma: 
Dag 1 
Doddington Place (ontvangst met tea & biscuits) 
Dag 2 
Bezoek aan Hampton Court Flower Show. Het eerbiedwaardige paleis en de al 
even klassieke tuinen bieden onderdak aan deze beroemde show. In 
tegenstelling tot de Chelsea Flower Show is hier veel meer ruimte voor de 
bezoekers. 
Dag 3 
Great Dixter, daarna gereserveerde pub lunch in het leuke oude vestingstadje 
Rye in de ‘oudste pub ’The Mermaid . Vervolgens bezoek aan Sissinghurst. 
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Dag 4 
Eerst de privétuin Timbers  en dan het mooie stadje Tunbridge Wells 
(Pantilles). Daarna op weg naar Penshurst Place  (huis en tuin), waar we ook 
kunnen genieten van een heerlijke cream tea. 
Dag 5 
Bezoek aan Goodnestone Park Gardens, incl. koffie/tea & biscuits bij aankomst 
en een sandwichlunch. Daarna huiswaarts via de Eurotunnel. 

 Prijs € 625 p.p.  (bij 30 pers.)  toeslag 1 pers. kmr.  € 120.Dit is excl. alle 
lunches en entrees. Aanmelden via mail jacqueline.raat.dejager@gmail.com of 
via tel.0186-691603 (b.g.g. 0623-627734). 

 

 

 
 

mailto:jacqueline.raat.dejager@gmail.com
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Vrijdag 24 juli 

Barbecue 
 

40 jaar     BBQ  40 JAAR 

 

 
 
We vieren feest op de Zuidzijdsedijk! Om te benadrukken dat het in onze 
vereniging niet alleen om planten en bloemen draait, maar ook om gezelligheid 
en vriendschap, organiseren we een BBQ  voor alle leden en vrienden, die het 
leuk vinden om het feest met ons te delen. We hebben besloten om een kleine 
bijdrage te vragen voor het eten, dat geserveerd wordt en de afdeling trakteert 
op de drankjes. Details over dit evenement en waar je je kunt aanmelden 
volgen in de nieuwsbrief van de open tuinen dag. Maar noteer vast de datum!! 

 

Zaterdag 15 augustus 

Fietstocht 
 
Het uitje waar iedereen, die van fietsen houdt naar uitkijkt: de unieke 
combinatie van fietsen en tuinen bekijken. Dat wordt weer een fantastische 
dag. En ook voor de fietstocht geldt dat het een feest jaar is: Tineke Dekker en 
Ineke van Driel organiseren de tocht dit jaar voor de 10de!!!  keer. De 

bestemming wordt nog even geheim gehouden, maar 
ongetwijfeld horen we tijdens de ALV meer van onze 
enthousiaste organisatoren! 
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5 en 6 september  
2-daagse reis naar Groningen 
 
Na de geslaagde reisjes naar de Achterhoek en Limburg gaat het deze keer 
naar Groningen. We bezoeken een kwekerij, een botanische tuin, een 
landgoed en een paar prachtige particuliere tuinen in dit bijzondere deel  van 
Nederland 
Nadere details volgen in de Open tuinen Nieuwsbrief of per Nieuwsflits. 
Hebt u interesse maar geen mailadres om een Nieuwsflits te ontvangen, bel 
dan Teunie Dorst 06-14299292, zodat u toch tijdig per post geïnformeerd kan 
worden. 
 

Zaterdag 26 september  
Fruit en sap dag 
 
Ook dit jaar zal er aan de Ritselaarsdijk weer geplukt en geperst worden. De 
resultaten kunnen ook ter plekke gekocht worden. Verser kan niet!                                                                                                                                                                          
Noteer de datum voor deze populaire activiteit van het Hoeksche Waards 
Landschap alvast in je agenda. Groei & Bloei gaat ook dit jaar weer 
assisteren. In de volgende nieuwsbrief vind je alle details. 
 

Zaterdag 29 augustus  
Nazomermarkt 

 
Voor de negende keer organiseert Groei & Bloei in samenwerking met de 
familie Kruijthoff  de nazomermarkt op de boerderij Bouwlust in Greup. 
 
Naast het aanbod van planten zijn er bloemschikworkshops, promoties, 
demonstraties, kunst, kinderactiviteiten; alles wat zo’n groen en landelijk 
buitengebeuren zo aantrekkelijk maakt zal op deze markt te vinden zijn. 
 
De bezoeker kan dit alles rustig vanaf een  terras met een kop koffie of thee, 
een glas wijn of een lichte lunch op zich laten inwerken. Op die manier kom je 
aan de inspiratie voor je aankopen. 
 
Bedrijven of particulieren die ook geïnteresseerd zijn in deelname aan of 
presentatie op deze unieke markt kunnen contact opnemen met Ruud de Groot 
Tel: 0653 166290 of mail r.groot32@chello.nl. 
 

Voorlopig programma oktober – december 
3 oktober Koffie ochtend. 
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21 october Lezing :  Henny van der Wilt, tuinvrouw  landgoed Sypesteyn. Ter 
voorbereiding op 2021 excursie naar dit landgoed in Loosdrecht. 
 
18 november Lezing,  Hans van Horssen spreekt over het  Prinses 
Maximapark, ter voorbereiding op excursie in 2021. 
 
Winterexcursie naar Haarlem. Een reisje naar de prachtige historische 
binnenstad, waarbij groene en culturele aspecten worden gecombineerd in een 
bezoek. 
 

  

 
In Numansdorp lopen in het nieuwe jaar weer de 
bloemschikavonden door. De deelnemers krijgen 
van de docente Cokkie Groenendijk van te voren 
een e-mail met daarin foto-ideeën van het te maken 
werkstuk en de bloemen en bladmaterialen, die de 
deelnemers zelf moeten meebrengen. Hoewel de 
opdracht voor iedereen hetzelfde is, zal het 
eindresultaat bij ieder weer anders zijn. Zo wordt er 
veel van elkaar geleerd over het gebruik van de materialen.  
  
De avonden duren van 19.30uur tot 21.30uur.  

Locatie: "De Groene Verbeelding", Einsteinstraat 55, 3281NJ 
Numansdorp.  
Er zijn iedere maand twee bloemsierkunst cursusavonden op een 

donderdagavond.(10 personen per groep).  

Dit zijn 9 en 16 januari, 16 en 20 februari, 26 maart, 2 april en 7en 14 maart.  
 

Opgeven voor deze lessen kan bij Cokkie Groenendijk: 

cokkievanherk@gmail.com  

Het cursusgeld voor 4 lessen in de maanden jan/febr/mrt/apr bedraagt: 
Voor leden/vrienden van Groei & Bloei: € 40,=; voor niet-leden: € 45,=, over te 
maken op rekeningnummer: NL09INGB0001655648 t.n.v. KMTP afd. 
Hoeksche Waard 
Graag vermelden: naam waaronder je staat ingeschreven op de cursus en 
“bloemschikken Numansdorp”.    
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GROEI & BLOEI 
Hoeksche Waard                                       
 
 
B e s t u u r 
 
Voorzitter:  
Carla Stas 
Oud Bonaventurasedijk 27 
3291 CJ Strijen 
Tel: 078-6744528 carla.stas@gmail.com 
 
 
Secretaris: 
Wim Mokveld 
Hof van Weede 13 
3299 WK Maasdam 
Tel: 078-6765030 wimmokveld@hotmail.com 
 
 
Penningmeester/ledenadministratie: 
Jaap Smit 
Ranonkelstraat 76 
3261 BW Oud-Beijerland 
Tel: 0186-614489 jentsmit@me.com 
 
Lid: 
Teunie Dorst 
Adm. De Ruyterstr. 5 
3262 XB Oud-Beijerland 
Tel: 06-14299292. teuniedorst@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
Website: 
www.hoekschewaard.groei.nl 
E-mailadres: Jaap Smit (zie bestuur) 
 
Facebook: Groei&Bloei-Hoeksche Waard 
 
Postbankrek.nr: NL09INGB0001655648 
T.n.v.: KMTP Afd. Hoeksche Waard,  
Oud-Beijerland 
 
 
 
 

 

  
                                januari  2020 

 

                                  
  W e r k g r o e p e n 

Markten: 
   Ruud de Groot 
   Rijksstraatweg 3 
   3286 LS Klaaswaal 
   Tel: 0653 166290 r.groot32@chello.nl 
   

Open tuinen: 
   Leen van Dijk  
   Zuidzijdsedijk 24 
   3264 LH Nieuw-Beijerland 
   0186-661879 / 06 20067136 
   dijk082@kpnmail.nl 
 

Reizen: 
Jacqueline Raat 

   Spuizicht 43 
   3261 KK  Oud-Beijerland 
   tel. 0186-691603 
   jacqueline.raat.dejager@gmail.com 
 
   Excursies: 
   Teunie Dorst (zie bestuur) 
 
   Bloemschikken:   
   Tot nader order Carla Stas 
   Zie bestuur 
 
   Lezingen: 
   Henk Walraad   
   Dorpsstraat 18 
   3267 AG Goudswaard 
   0186-692375  janeenhein@planet.nl  
     
   Redactie: 
   Nieuwsbrief/Website: 
   Jaap Smit (zie bestuur) 
   Webmaster: 

Jaap Smit (zie bestuur) 

 
   Advertentietarieven: 

   1/1 pagina: € 75,--; 1/2 pag.: € 50.-   
   1/4 pagina: € 37,50 
    
   

http://www.hoekschewaard.groei.nl/
mailto:jacqueline.raat.dejager@gmail.com
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