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15 juni 2019  Open Tuinendag in de Hoeksche Waard 
 

Zaterdag 15 juni 2019 Open Tuinen Dag in de Hoeksche Waard. 
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, dit jaar in 4 tuinen in Klaaswaal en 4 tuinen in Numansdorp. U zult 
verrast worden door de verscheidenheid van de opengestelde tuinen. 
Natuurlijk komt er weer een terras, waar genoten kan worden van  heerlijke 
koffie en thee met zelfgebakken heerlijkheden van onze vrijwilligers in tuin 8. 
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 onze afdeling 
Hoeksche Waard. 
 
Leden/vrienden hebben gratis entree op vertoon van de Nieuwsbrief waarop 
uw naam en adres vermeld staat. Niet leden betalen 3 euro per tuin Een 
passe-partout voor alle 8 tuinen 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 15 juni te genieten van onze 28ste Open Tuinen Dag 
in de Hoeksche Waard.  
 
De volgende tuinen zijn te bezoeken van 10.00 tot 17.00 uur: 
 
1. Margret en Jack Hazenbroek Dansersweg 2 Klaaswaal 
2. Angela en Jack de Leeuw                   Oud-Cromstrijensedijk WZ 72 
                                                                   Klaaswaal 
3. Marjan en Rini Naaktgeboren             Schenkeldijk 15 Klaaswaal                            
4. Anneke en Jan den Boer                     Bommelskoussedijk 16a Klaaswaal 
    (met een drankje) 
5. Loes Kramer     Hallinxweg 28 Numansdorp 
6. Riet en Wim ’t Hooft     Middelweg 5a Numansdorp 
7. Adrie en Jack Limburg Schuringsedijk 59 Numansdorp 
8. Irene Vanjecek en Willem 
    van Hassel                                            Schuringsedijk 66 Numansdorp 
    (terras)  
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1. De tuin van Jack en Margret Hazenbroek 
Danserweg 2 in Klaaswaal 
 
Jack en Margret Hazenbroek zijn zo’n 45 jaar 
geleden in Numansdorp gaan wonen 
halverwege de Burgemeester de Zeeuwstraat  
bij de oude molen, 2 huizen verder dan Loes 
Kramer, die dit jaar ook deelnemer is aan de 
Open Tuinen Dag met haar tuin aan de 
Hallinxweg. 
Jack heeft van jongs af aan zijn vader geholpen 
in de kleine kippenslachterij van zijn vader. Na 
de lagere school is hij gaan werken en dat doet 
hij nu 65 jaar later nog met grote inzet en 
betrokkenheid. Zijn bedrijf is uitgegroeid tot een 
groot modern internationaal opererend bedrijf. 
Enkele maanden geleden is er een splinternieuw bedrijfspand gebouwd op het 
industrieterrein bij Numansdorp.  
Vijfentwintig jaar geleden kochten Jack en Margret  de oude verwaarloosde 
boerderij met weiland aan de Danserweg 2 in Klaaswaal. De boerderij is zeker 
wel 200 jaar oud en moest helemaal gerenoveerd worden. Er is ook een nieuw 
rieten dak op gekomen en  het weiland van toen is uitgegroeid tot een 
omheinde tuin van zo’n 12.000 m2. 
Er staan nu veel verschillende bomen, die Jack zelf heeft geplant. Bij een 
boerderij horen dieren, dus die zie je hier gewoon vrij rond lopen: eenden, 
ganzen, schapen, geiten, pauwen en een lieve jachthond.  Veel tijd heeft Jack 
niet om in de tuin te zitten, hij loopt er wel graag in rond. In de tuin bevindt zich 
een natuurlijke wel met bruin water. Hierdoor zijn er nu 2 vijvers in de tuin te 
vinden. In de voortuin is een visvijver en achter is een eendenvijver. In de 
winter komen er honderden wilde eenden, omdat Jack voor voer zorgt. Daar 
kan hij van genieten, hoewel de eenden ook veel “afval “ achterlaten. Trots is 
hij ook op de grote buxus in de voortuin, maar zijn hart ligt bij zijn bedrijf. Dus of 
hij op de Open Tuinen Dag aanwezig kan zijn is geheel afhankelijk van wat er 
op dat moment in het bedrijf speelt. We zijn van harte welkom in zijn tuin als we 
erop letten dat de hond niet “ontsnapt”. Daar zullen we natuurlijk heel goed op 
letten. 
 
2. De tuin van Angela en Jack de Leeuw 
Oud-Cromstrijensedijk WZ 72 Klaaswaal 
 
Jack de Leeuw en Angela van der Kooij woonden samen in een appartement in 
Den Haag, toen ze in 2000 samen met de ouders van Angela de Open Tuinen 
Dag in de Hoeksche Waard bezochten. Dat was de aanleiding om te verhuizen 
naar dit adres in de Hoeksche Waard. 
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De tuin bestaat uit  2 aangrenzende percelen en heeft de vorm van een 
driehoek. Het was een hele klus 
om daar een passend ontwerp 
voor te maken. We hebben 
ermee geworsteld, maar zijn er 
zelf uitgekomen: er zijn cirkels 
gemaakt. Hierdoor hebben we 
harmonie in het ontwerp weten 
te brengen. De driehoek valt 
minder op en de hele en halve 
cirkels voor de paden, 
terrassen, het prieel  en de 
vijver brengen structuur. We 
wilden een tuin waar iets te ontdekken valt, waar harmonie is, waar we 
niveauverschillen benutten en een contrast maken met het aangrenzende 
akkerland. We hebben rustige kleuren zoals roze, wit en paars. Geel kom je 
niet veel tegen en een gazon tref je niet aan.  
Met vaste planten streven we naar een functionele, bruikbare tuin, die 
comfortabel en plezierig is om in te verblijven. We proberen het bloeiseizoen te 
verlengen en ook de groenblijvende planten vervullen hun rol. We bieden 
ruimte aan de vogels en andere dieren; we maken onze tuin dus niet 
“winterklaar”, maar laten alles met rust tot maart. Op de hoek aan de voorkant 
van het huis werden de struiken te hoog en we moesten daar van de gemeente 
wat aan doen. Om te voorkomen dat de bocht zou worden afgesneden is de 
taxus in het huidige model gesnoeid en zijn de tussenruimtes bestraat met de 
klinkers die we hadden liggen. Het is dus niet bedoeld als “fietsenstalling”, 
maar heeft wel een leuk visueel effect. De aangrenzende zijtuin is een echte 
bostuin die in april en mei op zijn mooist is.  
In onze kas hebben we 2 heerlijke zoete druiven, die in juli al een rijke oogst 
opleveren. Daarnaast telen  we op bescheiden schaal tomaten, paprika’s, 
courgettes, sla en tuinkruiden. 
Voor ons is variatie en harmonie het belangrijkste in de tuin. Bij het grote terras 
hebben we veel  blauw en roze  en achterin de tuin meer witbloeiende planten. 
We zijn “vaste” klant bij  SevenHills en we komen ook geregeld in de Zeeuwse 
rozentuin in Kats in Zeeland. Onze prachtige clematissen bij het prieel komen 
daar vandaan. 
We zitten veel in de tuin op het terras tegen het huis, nou ja, voor zover een 
tuinier sowieso veel zit. In de avondzon zit je heerlijk bij de schuur op de 
veranda met prachtig uitzicht over het land. De natuurlijke vijvers zijn 
verbonden met een beekloopje en we genieten van onze Welsumer kippen. Ze 
krijgen onverkoopbare groente van onze groenteboer en leggen veel eieren.  
Werken in de tuin is voor ons pure ontspanning. We zijn trots op onze plek, de 
combinatie van huis en tuin, de akkerranden met veel vogels en insecten. 
Kortom we genieten nu al 18 jaar van het hier mogen wonen. 



 
 
 

8 
 

  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

9 
 

3. De tuin van Marjan en Rini 
Naaktgeboren. Schenkeldijk 15 
Klaaswaal.  
Op deze locatie stond vroeger 
een oud onbewoonbaar huisje. 
Na de sloop konden we dit “Finse” 
houten huis zelf bouwen. Na de 
bouw kwam de ruim 1500 m grote 
tuin langs de dijk aan de beurt. 
We hebben heel veel gesnoeid 

om te zien tot waar de tuin liep. Met de hulp van een hovenier is een goed 
tuinplan tot stand gekomen. Hij had twee mogelijkheden: tuinkamers of ronde 
vormen. Voor dat laatste hebben we gekozen. De invulling van de tuin is ons 
eigen idee. Van de oorspronkelijke tuin zijn nog heel wat elementen behouden. 
Zo loopt er een heel oude haag langs de dijk, waarin je meidoorn, liguster, 
beuk, vlier, kruisbes en aalbes terugvindt. Allemaal door elkaar gevlochten. Er 
staan ook nog oude bomen, zoals een prachtige grote prunus, een geel 
bloeiende hamamelis, een krentenboom en fruitbomen. We hebben grote 
ronde groepen gemaakt met daartussen grassen. Er staan ook veel vuurpijlen 
tussen, die voor vlammende contrasten zorgen. De hortensia’s voor de kas zijn 
bolvormig gesnoeid. De tuin is makkelijk te onderhouden. Marian doet veel met 
stekken en zaait ook veel. We gaan wel graag kijken bij kwekers, maar planten 
kopen gebeurt weinig.  
De tuin bloeit lang door en je ziet veel variatie. Het hele jaar door bloeit er wel 
wat. De tuin heeft een open karakter met een prachtig uitzicht.  
Altijd heeft Marian giftige planten in de tuin gehad, waar de kinderen van 
leerden dat je daar niet aan moet komen. Ook nu vindt je deze planten in de 
tuin, zoals akonieten en vingerhoedskruid. Nooit is het verkeerd gegaan. 
Marian experimenteert graag in haar tuin. In de zonnige kant heeft ze veel 
geel, in de schaduwkant hosta’s en wit roze /paars. De grote bomen langs de 
dijk geven veel schaduw. Het schuine talud is een lastig element in de tuin. Het 
is er winderig en het droogt snel uit. In dit moeilijke stukje heeft ze nu 
herfstasters, sedum en grassen. 
In de kas kweekt ze veel planten uit zaad .Ze probeert graag wat uit, ook voor 
de moestuin. Boontjes, aardappel, ui, prei, knoflook, oostindische kers. Ook 
heeft ze een wildebloemenrand voor de dieren en vind je lathyrus in haar tuin. 
De verschillende planten zijn leuk, maar ook de kleuren zijn belangrijk. 
Er zijn meerdere lievelingsplekjes in de tuin: als het warm is, zitten we graag 
onder de prunus, in het voorjaar tegen het huis. We hebben eigenlijk 
verschillende plekjes. 
We zijn er trots op dat we in zo’n korte tijd zo’n mooi geheel hebben weten te 
realiseren. Als we de  knotwilgen snoeien, hebben we veel takken. Daar 
hebben we een wal van gemaakt. We zien egels en we hebben een nest van 
een torenvalk en heel veel vogels. We hebben een kijker in de kamer om ze te 
spotten. De roofvogelclub komt ieder jaar om de jongen te ringen. 
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4. De tuin van Anneke en Jan de 
Boer. Bommelskoussedijk 16a 
Klaaswaal. 
 
Jan en Anneke zijn 45 Jaar geleden 
getrouwd en zochten een paar jaar 
daarvoor, een plekje om zelf een 
vrijstaand huis te bouwen. Dit 
vonden ze aan de 
Bommelskoussedijk, waar 2 stukken 
grond te koop stonden, tezamen  
700 m2. Al 6 jaar stond er een door 

klimop overgroeid ,leegstaand huisje. Dit hebben ze toen gekocht en zijn zelf 
gaan bouwen. Eerst lag er een sloot achter het huis; die werd later gedempt. 
Dit was de grens tussen Klaaswaal en Numansdorp. Later hebben ze  er nog 
een stuk tuin bij kunnen kopen. Nu is de tuin ruim 1400m2 groot. Eerst een 
lekkere speelplek voor de drie kinderen met schommel en wip en toen deze 
groot waren, is van lieverlee de tuin veranderd. 
Anneke heeft van huis meegekregen om zoveel mogelijk zelf te doen: o.a.  
kleding maken, tuinieren en bakken. Met veel plezier zaaide ze in het begin 
afrikaantjes en salvia’s, zoals je die in die tijd meer in de tuinen zag. Van huis 
uit meegekregen, haar vader had ook nog een groentetuin, maar Anneke houdt 
het liever bij bloemen. De tuin is uitgegroeid tot wat het nu is; niets is strak 
geregisseerd. In de natuur zie je ook van alles bij elkaar !! Anneke houdt van 
zaaisels van wilde bloemen. Vroeger hadden ze praktische betonnen paden in 
de tuin, nu zijn de tuinpaden met oude waaltjes gelegd en dat ziet er veel 
mooier uit. Dat heeft Jan allemaal zelf gedaan, zoals bijna alles hier zelf 
gedaan wordt. Leuk om te doen en de kosten blijven zo beperkt. Anneke 
kweekt ook o.a. fel rose kattesnorren en biedt ze te koop aan b.v. op de 
voorjaarsmarkt van het Greupkerkje, wat ze beiden een warm hart toedragen. 
Maar er zijn nog meer hobby’s, zoals workshops schilderen geven aan 
amateurs. Hiervoor is een mooie binnen/buitenruimte beschikbaar, welke 
natuurlijk ook zelf gebouwd is door Jan. Anneke en Jan houden van 
verschillende kleuren met leuke spulletjes in hoekjes, zoals Keulse potten, 
klompen en een oud bankje.  In deze tuin vind men geen gekochte 
kunstwerken! De serre is hun lievelingsplekje en die is in de loop der jaren 
uitgebouwd. De serre wordt voor alles gebruikt, je kan er ook prima 
vergaderen. 7 jaar lang waren ze actief betrokken bij de Burendag, welke met 
elkaar aan de dijk gehouden werd. Op deze dag brachten ze dan met elkaar 
geld op voor b.v. Zorgboerderijen, Bliekenhof en Huifbedrijden 
Hoekschewaard. 
Op het gras in de schaduw van de hoge bomen, is het als het warm, heerlijk 
toeven ! Maar het liefst zijn ze met van alles en nog wat, heerlijk bezig! 
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5. De tuin van Loes 
Kramer. Hallinxweg 
28 Numansdorp 
 
Loes Kramer kwam 
naar Numansdorp 
samen met haar 
echtgenoot, die een 
huisartsenpraktijk 
begon, waarin Loes  
ook een belangrijke 
rol vervulde. Zij 
konden 25 jaar 
geleden aan de 
Hallinxweg een oud 
vochtig boerderijtje 

met stal kopen, dat afgebroken moest worden. Het leek hen een mooie kans, in 
de aanloop naar het pensioen, om er een leuk huis te bouwen. Helaas heeft de 
man van Loes zijn pensioen niet gehaald; hij  overleed toen het huis net klaar 
was, een jaar voor hij met pensioen zou gaan.  Een heftige tijd voor Loes, dus.  
Het plan voor de tuin met cirkels is gemaakt door Staalduinse duinen. Het is 
een mooie tuin geworden en Loes heeft met haar tuin al meerdere keren 
meegedaan aan de Open Tuinen Dag van Groei & Bloei : 
In 1995 voor de eerste keer, in 2002 voor de tweede keer en in 2019 wordt het 
de derde keer.  
Ze heeft op maandagochtend een vaste hulp om de zware klussen samen te 
doen. Het werken in de tuin houdt haar fit. Je kunt lekker rondlopen in de tuin 
en dan lekker je gedachten ordenen. Je kunt ook op veel plekjes heerlijk  
zitten. Er is zoveel te zien in de tuin. Ook in de boomgaard met appels, peren, 
stoofperen en rode bessen. Loes maakt zelf jam en ze is op de nazomermarkt 
altijd van de partij met haar potten zelfgemaakte jam. Ze heeft ook bramen  
met doornen (want die zijn lekkerder dan doornloze bramen) en een zwarte 
bessenstruik, waarvoor ze eigenlijk  graag een nieuwe struik zou  willen. De 
kas wordt niet gebruikt om planten te kweken, maar om kuipplanten te laten 
overwinteren.  Loes heeft heel wat potten met agapantus.  
Voor Loes is de structuur in de tuin belangrijk, het moet een eenheid vormen. 
De bomen vervullen daarin een belangrijke rol. De kleuren paars en roze/rood 
zijn favoriet . 
Loes  geniet van het voorjaar en zit graag bij het huis, zodat ze de hele tuin kan 
zien en alle vogels die in haar tuin komen, zoals de fazanten. De Ginkgo biloba 
is haar trots. 
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6. De tuin van Riet en 
Willem ’t Hooft 
Middelweg 5a 
Klaaswaal 
 
Riet en Willem zijn hier 
in 1983 gaan wonen.  
Ze hebben in 2003 ook 
al meegedaan aan de 
Open Tuinen Dag en 
dat was toen heel leuk. 
Willem was werkzaam 
in de bouw en wist niets 
van tuinieren. Na 

verloop van jaren kreeg hij er toch aardigheid in om iets in de tuin te doen. Hij 
heeft al jaren een vaste hulp in de tuin: Marius, die wel veel kennis van 
tuinieren heeft. Riet verzorgt de rozen en is meer bezig met het fijne werk in de 
borders. In 1983 liep de tuin tot en met de garage. Later kon er een flink stuk 
bijgekocht worden, waardoor de tuin heel diep werd. In dat achterstuk hebben 
ze eerst eiken en berken geplant om het geheel gevuld te krijgen. Zo is “het 
bos” achterin de tuin ontstaan. Op zeker moment is er een tuinarchitect 
ingeschakeld die een plan heeft gemaakt. Een landschapstuin was het begin, 
dat paste toen het beste in de omgeving. De architect adviseerde geen geel, 
tulpen en narcissen. Daar hebben ze zich niets van aangetrokken. Ze willen 
een tuin waarin zij zich prettig voelen. In de tuin komen alle kleuren voor maar 
vooral veel rose en wit. In de voortuin veel blauw. 
In 1998 is er aan de zijkant een stuk bij gekomen. In 2003 is de voortuin 
veranderd, er is daar wel 80 cm afgegraven en vervangen door bosgrond om 
andere planten in te kunnen planten. 
In elk seizoen bloeit er wel wat. Er is structuur door alle bomen en struiken. De 
tuin levert ons ontspanning. We genieten van onze woonomgeving. Kijken 
graag naar de vogels in de tuin. De verrekijker staat altijd op tafel. Er komen 
ook fazanten en egels. 
Het bos is het domein van Wim, hij doet graag het ruige werk. Vorig jaar heeft 
Willem nog 5 bomen gerooid.  Daar doet Marius niets, die is meer in het 
voorste gedeelte aan het werk. Willem en Riet kweken zelf geen planten, ze 
krijgen wel eens stekken uit de buurt. 
Achterin de tuin, langs het “verloren diep”staat een bankje waar Willem graag 
zit. Er zit een ijsvogeltje. Helaas heeft de buurman veel bomen weggehaald, 
zodat het uitzicht veranderd is. 
Bij het huis hebben we een heerlijk terras, waar we heerlijk kunnen zitten en 
eten. Het is op het noorden, daar is het lekker, nooit te heet. In de zon zitten 
kunnen we bijna overal. We zijn er trots op dat we in de loop der jaren erin 
geslaagd zijn om van 3 stukken tuin nu één geheel hebben weten te  maken, 
waar we nu al jaren van genieten. 
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7. De tuin van Adrie en Jack 
Limburg Schuringsedijk 59 
Numansdorp 
 
Toen Adrie en Jack 20 jaar geleden 
op zoek gingen naar een ruim stuk 
om een leuk huis op te bouwen, 
kwamen ze hier terecht bij een oud 
en vochtig huisje met wel 13 
schuurtjes. De locatie was perfect, 
maar er moest wel alles gesloopt 
worden om ruimte te maken voor het 
huis met stal voor de paarden. 
Ze wilden leibomen en knotwilgen 
en dat kon daar prima. De tuin is  
ontstaan door steeds een klein 
stukje in te vullen. Dat beviel prima 
en zo kwam er ieder jaar weer een 
stukje tuin bij. 
Vanaf het begin was er een kas en 
een groentetuintje. Nu is de 

moestuin flink vergroot, want er is nu nog maar 1 paard over, een ruin van 17 
jaar en die luistert naar de naam “Wittekop”. Maar in de schuur staat Wittekop 
nooit alleen, want vanaf 31 maart  huizen er ieder jaar opnieuw ook honderden 
zwaluwen in de schuur. Adrie en Jack zijn dol op dieren, vroeger paarden en 
kippen, nu zijn er 2 honden in huis.. 
Met de opbrengst van de groentetuin weet Adrie wel raad. Ze maakt van het 
fruit jam en likeur en sausjes en de verse groenten worden dagelijks gegeten. 
Ze deelt er ook veel van uit. 
 
Elk jaar is er wel weer wat nieuws in de tuin. Dit jaar moesten bijna alle 
buxussen eruit, dat was een ramp. Maar dan moet je wel weer wat anders 
verzinnen en dat is juist weer erg leuk. Alles wat opkomt laat ze staan. In het 
voorjaar zo’n blauw tapijt van al die vergeetmenietjes, dat vindt Adrie geweldig 
mooi. 
Op het terras staan veel potten met hosta’s en agapantus en overwinteren kan 
nu ook prachtig in de stal. Er is heel wat plek voor zitjes waaronder een leuk 
bankje voor de kas, maar echt zitten is er niet bij. Adrie is altijd in de tuin “aan ’t 
werk”, ze kan moeilijk stilzitten. Zij is een plantjesmens en heeft veel knautia en 
acanthus en in het voorjaar veel soorten sneeuwklokjes en winter akonieten. 
Ieder seizoen heeft zo z’n planten. Ze vindt heel veel mooi en heeft geen 
favoriete kleur. Ze is altijd in de weer met delen en stekken, want ze kan slecht 
planten weggooien. Liefhebbers voor de stekken zijn er genoeg. Adrie is een 
heel tevreden en blij mens. Ze tuiniert milieuvriendelijk en geniet van alles wat 
leeft, zoals de vele vogels . 
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8. De tuin van Irene Vanjecek en 
Willem van Hassel Schuringsedijk 
66 Numansdorp. 
 
Zij hebben hun huis aan de 
Schuringsedijk 66 zelf laten bouwen 
en wonen er nu ruim 4 jaar. 
De tuin is een eigen ontwerp.Het 
uitgangspunt voor deze tuin was: 
flinke borders, mooi uitzicht en niet 
te veel werk in de tuin. Dat is prima 
gelukt, want meer dan 8 uur in de 
week is ze er niet in bezig. 
Van kinds af aan is ze een 
tuinliefhebster geweest. Dat heeft ze 
van haar moeder en grootmoeder 
van moeders kant.  Irene is in 
Utrecht geboren en opgegroeid. Ze 
hadden daar een kleurrijke stadstuin 
vol met rozen. 
Irene heeft ook een mooie roos, met 

een enkelvoudige roze bloem. Ze kent de naam van deze rijkbloeiende roos 
niet en zou het fijn vinden als iemand de naam wel weet. 
Kleur is het belangrijkste in de tuin. Irene houdt van geel, rood en oranje. In de 
westelijke border veel wit, licht roze en blauw omdat daar al snel schaduw is en 
die kleuren in de schaduw mooi oplichten. In de andere border komt meer zon 
en daar zie je de felle kleuren. Ze heeft geen vastomlijnd plan.  
De hederabollen bieden rust in de borders. Helaas zijn alle buxusplanten 
gestorven, net als bij zoveel  andere tuinliefhebbers. Ze heeft alles eruit 
getrokken en wil nu verder gaan met hebe, dat is minder gevoelig en kun je 
makkelijk snoeien. 
Ze kweekt geen planten, maar zaait wel en dat zie je terug in de pluktuin aan 
de zijkant van het huis met veel eenjarigen. Er staat een klein huisje in voor de 
kleinkinderen. Op het dak zie je ook planten waaronder irissen. In Normandië 
zie je op de nok van de rieten daken irissen, een oude gewoonte uit de tijd dat 
ze geen nokvorsten hadden. Het wortelstelsel wordt zo dicht  dat de nok 
waterdicht wordt. Als alle irissen bloeien is het een prachtig gezicht. 
Er is voor ieder tijdstip van de dag wel een fijne plek om te zitten. Het bankje in 
de zijtuin, het prieel, de veranda of – sinds de uitbreiding – het 
avondborrelterras. Overal weer een ander uitzicht.  
Vanuit de keuken kijk je op het talud, daarin hebben we veel sneeuwklokjes en 
andere voorjaarsbolletjes geplant zodat je ook hier een leuk uitzicht hebt maar 
dat is nog een werk in uitvoering. 
Irene is niet zozeer trots op de tuin, maar wel heel blij met toevalstreffers in de 
pluktuin. 
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Alles voor de tuin. 

Van snoeischaar tot spade, 
van vogelvoederpaal tot paddenpot. 

 
Hangingbasket opmaakservice. 

 
Juffertje in ’t Groen 

Oud Bonaventurasedijk 27, 3291 CJ Strijen 
tel.: 078-6742988 fax: 078-6747826 

email: info@juffertje-in-t-groen.nl 
 

Voor openingstijden zie: 
 www.juffertje-in-t-groen.nl             

mailto:info@juffertje-in-t-groen.nl
http://www.juffertje-in-t-groen.nl/
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EXCURSIE- EN LEZINGENPROGRAMMA 2019 
 
Woensdag 12 juni  
Avondexcursie Barendrecht     

 
In het kader van de Nationale Tuinweek 
gaan we in de avond naar twee bijzondere 
tuinen. Als eerste bezoeken wij de Hosta tuin 
van Karin en Paul van den Broek. Het huis  
ligt aan de dijk, waardoor de achtertuin 2 
meter lager ligt dan de voortuin. In de tuin zijn 
zeer veel soorten hosta’s, varens en vele andere vaste planten te vinden. 
Verder veel kleurrijk zomergoed. Adres: Dorpsstraat 217. 
Daarna bezoeken wij de diepe tuin met diverse kamers en funkties van Carla 
Bahlman en Wilco Fransman. Adres: Talmaweg 6 
 
Aanmelden voor 1 juni bij Teunie Dorst, liefst per mail: 
Teuniedorst@gmail.com. Mob tel: 06-14299292. Carpoolen aanbevolen! 
Verzamelen om 19.15 uur op parkeerplaats Tienvoet, Heinenoord.  
Bij veel aanmeldingen zullen we de groep splitsen en het bezoek aan beide 
tuinen wisselen. 

 
Maandag 17 t/m 21 juni  
Vijfdaagse tuin- en cultuurreis naar Duitsland 
  
Deze keer bezoeken we 
bijzonder mooie tuinen in 
Sleeswijk-Holstein. En net als 
in Engeland worden we in 
alle tuinen enthousiast 
ontvangen door de 
eigenaren. 
We overnachten in het 
Parkhotel Ahrensburg te 
Ahrensburg gelegen op 
loopafstand van het centrum. 

mailto:Teuniedorst@gmail.com
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De te bezoeken tuinen (zie: europesetuinen.nl  tuinen in Duitsland): 
Moorriem,  Brigitte Richter,  Inge Rehder,  Helga und Norbert,  Rick (Immen 
und Blomen),  Rosengarte an der Elbe,  der Horizonte (met kwekerij),  Fenna 
Graf,  Mien Blomengoorn,  Lang-Hilmers en Garten Schwietering. 
Ook bezoeken we privé- arboretum Ellerhoop-Thiensen, de collectie aan 
bomen is groot, maar er zijn ook veel heesters en planten en er is een 
omvangrijke verwarmde vijver waarin lotusbloemen bloeien in de zomer. De  
collectie boompioenen is ongeëvenaard. 
Als extra bezoeken we Schloss Ahrensburg, maken we een korte tussenstop 
bij de scheepsbegroeting aan de Elbe en bezoeken het mooie historische 
centrum van Lübeck. 
Deze reis is inmiddels vol geboekt. 
 

Zaterdag 6 juli  
Fietstocht 

 
Dit jaar gaan we fietsen over het “eiland” van Schalkwijk. Een waterrijk gebied 
dat deel uitmaakt van de Hollandse Waterlinie en omsloten wordt door onder 
andere de Lek en het 
Amsterdam Rijnkanaal. 
Naast het bezoek aan 
enkele tuinen fietsen we 
ook langs vele forten. 
 
Dit jaar is het weer 
mogelijk een gewone of 
een elektrische fiets te huren. De kosten hiervan bedragen respectievelijk 10 
en 17,50 euro, ter plekke te voldoen aan de eigenaar van de fietsenwinkel. 
Opgeven voor deze tocht is mogelijk bij Ineke van Driel, telefoon 0186-571178 
of bij Tineke Dekker, telefoon 078-6772023, email: vlasoever@gmail.com met 
eventuele vermelding voor het huren van een fiets. In verband met het 
bespreken van lunch en van fiets uiterlijk voor 1 JUNI! 
 
Vertrek 8.00 uur van parkeerplaats RABObank Heinenoord. 
Kosten: 32,50 euro inclusief entree tuinen, koffie /thee en lunch, over te maken 
op rekening NL09INGB0001655648 tnv KMTP Afd. Hoekschewaard onder 
vermelding fietstocht. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://europesetuinen.nl/
mailto:vlasoever@gmail.com
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Zaterdag 17 augustus  
Leiden bezoek 
Rapenburg 
 
Aan deze bekende straat in de 
historische kern van Leiden zijn 
o.a. gevestigd : Het 
Rijksmuseum voor Oudheden en 
de Hortus Botanicus. 
  
In het Museum bezoeken wij de tentoonstelling: 
Middeleeuwse tuinen, aardse paradijzen in Oost en West. 
Een  grote tentoonstelling  met verhalen over planten, kruiden en 
bloemenpracht, waarbij  ruim 200 objecten verspreid over meerdere zalen te 
bewonderen zijn. Varierend van tapijten tot herbaria, van een opgegraven 
gieter tot prachtig gedecoreerde middeleeuwse tuinboeken. 
We bekijken de tentoonstelling door middel van een individuele audiotour. Na 
de bescheiden lunch - Koffie/Thee en broodje – vertrekken wij naar de Hortus 
Botanicus. 
 
Hier is het thema:” Beter met planten”, de medicinale werking van planten, 
waarover een rondleiding van ong.1 uur gegeven zal worden. Daarna hebt  u 
nog tijd om op eigen gelegenheid rond te kijken, dan wel nog een 
particuliere tuin te bezoeken (eveneens aan het Rapenburg). 
 
Verzamelen: Heinenoord, parkeerplaats Tienvoet. 
Vertrek:9.30 uur met eigen vervoer.Bij meerijden betaald u de chauffeur € 5,00. 
Kosten met Museum jaarkaart: € 15,00                                                                                                                      
Kosten zonder Museumjaarkaart: € 27,50  
 
Aanmelden: vóór 10 augustus, liefst per mail, bij Teunie Dorst: Teuniedorst 
@gmail.com of mob: 06-14299292 
Betaling: voor 10 augustus op rekeningnummer: NL09INGB0001655648 t.n.v. 
KMTP afd. Hoeksche Waard onder vermelding van Leiden. 
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7 en 8 september 
2 daagse excursie naar Zuid-Limburg 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na het succesvolle reisje naar de Achterhoek in het afgelopen jaar gaan we nu 
2 dagen met dezelfde busonderneming en chauffeur op pad richting het 
zuiden. 
 

Het belooft een geweldig weekend te worden, met 
een zeer afwisselend programma. 
. 
Van kwekerij Bastin tot Buitenplaats Wijlre, van Wijngaard Apostelhoeve 
tot de tuin “het Francrever Hofke”, dit is 1 van de 3 te bezoeken 
beroemde tuinen! 
We logeren in het vier sterren Amrathhotel in Maastricht, op loopafstand van 
het centrum, zodat de doorzetters na het diner nog kunnen genieten  van bv. 
de sfeer op het Vrijthof. 
 
Meer informatie vindt u in de bijgesloten flyer in deze Nieuwsbrief. Als u zich 
nog niet hebt aangemeld kunt u dit doen door het inschrijfformulier te versturen 
of te bellen naar Brabant Expres Reizen in Zevenbergen (adres  en 
telefoonnummer op de achterzijde van de flyer). 
Daarna ontvangt u het uitgebreide programmaboekje voor de deelnemers. 
Ook degenen die zich reeds aangemeld hebben bij Teunie worden verzocht 
zich alsnog bij Brabant Expres in te schrijven. 
Als u vragen hebt kunt u natuurlijk ook altijd bellen naar Teunie Dorst 06-
14299292, 
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Zaterdag 28 september  
Fruit en sap dag 
 
De jaarlijkse fruit en sap dag is een feest 
voor jong en oud. Naast het plukken van 
appels aan de Ritselaarsdijk met een heuse 
plukstok kan er sap worden geperst, 
appelmoes worden gemaakt, appeltaart 
worden gebakken en is er te zien hoe er met 
een professionele, rijdende fruitpers pakken 
appelsap worden afgevuld. Dit heerlijke sap 
kan ter plekke ook 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. Evenals bij de vorige “appeltjesdag” zal er de mogelijkheid zijn om 
zuilvormige appelbomen te bestellen. Het zijn kolomboompjes waarbij de 
appeltjes dicht aan de stam groeien. Ze nemen in een tuin weinig ruimte in, 
kunnen ook goed in een pot groeien op een terras en geven na een paar jaar 
een grote opbrengst!   
Het adres is Ritselaarsdijk nr. 8, dicht bij Westmaas kruising Munnikenweg. 

 
 

Zaterdag 5 oktober 

Ochtend excursie Kerstbomen en Coniferen 
kwekerij  
Met de wintermaanden in het vooruitzicht brengen we een bezoek aan  wat al 
35 jaar een familiebedrijf is: Kwekerij Dingemans, het bedrijf van vader Piet en 
zoon Carlo in Loon op zand. 
Wat 35 jaar geleden begon met een kleine hectare is inmiddels uitgegroeid tot 
een kwekerij van ruim 15 hectare. Een kwekerij met diverse naaldconiferen 
voor Kerst of in de tuin. Van Blauwspar tot Nordmann, van Fraseri tot Fijnspar. 
We worden ontvangen op het bedrijf met koffie, thee en wat lekkers en krijgen 
een rondleiding over de kwekerij. 
Kosten: 5,00 euro per persoon. 
Aanmelden voor 1 oktober: liefst per mail. Teuniedorst@gmail.com of mob: 
06-14299292. 
Verzamelen: Heinenoord parkeerplaats Tienvoet. 
Vertrek: 9.30 uur, met eigen vervoer. 
Bij voorkeur carpoolen. Indien u wilt meerijden, dit graag vermelden. U betaalt 
dan 7 euro aan de chauffeur. 
 
 

mailto:Teuniedorst@gmail.com
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Woensdag 20 november. 

Middag/avondexcursie naar 
Kasteel de Haar  
In “ de donkere dagen van november gaan 
we naar: De Country & Christmasfair in de 
tuinen van Kasteel de Haar in Haarzuilen. 
Hier worden we in het koetshuis ontvangen 
met koffie, thee en koek, waarna we kunnen gaan genieten van de winterse 
sfeer van Charles Dickens en Anton Pieck in de lommerrijke tuinen van Kasteel 
de Haar: Wandelen langs de meer dan 220 verwarmde stands met de mooiste 
brocante, antiquiteiten, outdoorkleding, kerstkado’s, de heerlijkste wijnen en 
delicatessen. 
Bij het vallen van de avond verandert het park rond het Kasteel door de vele 
lichtjes en kerstversieringen in  een sprookjesachtige omgeving. Dit prachtige 
schouwspel wilt u niet missen!  
Ook bestaat de mogelijkheid om ter plaatse een toegangskaart voor het kasteel 
te kopen  om het imponerende interieur te bezichtigen. 
Kosten: 32,50 euro per persoon 
Aanmelden: voor 1 november, liefst per mail, bij Teunie Dorst: Teuniedorst 
@gmail.com of mob: 06-14299292 
Betaling voor 1 november naar Postbankrek.nr: NL09INGB0001655648 
t.n.v. KMTP Afd. Hoeksche Waard. Vertrek touringcar: 13.30 uur  Parkeerplaats 
Tienvoet. Terug in Heinenoord: 21.00 uur 
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Bloemscikken 2019 
 
Door persoonlijke omstandigheden van onze vaste bloemschikdocenten is er op 
dit moment nog geen nieuw cursusaanbod. De laatste lessen van de lopende 
cursussen worden nog ingevuld en zodra we het nieuwe cursusaanbod rond 
hebben zullen we dat per nieuwsflits rondsturen.  
 

Afscheid van 
Simone en 
Marja  
In juni is het dan echt zo 
ver: onze trouwe 
bloemschikdames 
leggen het stokje neer. 
Graag hadden ze het 
overgegeven.Helaas 
hebben zich nog geen 
opvolgers gemeld. 
Simone heeft vele jaren 
de bloemschikcursussen 

geregeld. Dat betekende veel werk achter de schermen. Dank zij haar hebben 
veel mensen creatief kunnen genieten van hun maandelijkse bloemschikavond.                                                                                       
Simone en Marja stonden ook altijd klaar om tijdens de Open tuinen dag en de 
Nazomermarkt de demonstratie tent van Groei & Bloei te bemannen. 
Daarnaast zorgde dit duo voor een gezellige kerstsfeer tijdens de druk 
bezochte kerstworkshops. Niet alleen de aankleding van de zaal, maar ook de 
muziek en de hapjes en drankjes werden door hen verzorgd. De deelnemers 
gingen aan het eind van de avond niet alleen met een mooi bloemstuk, maar 
ook met een goed gevoel naar huis. Simone en Marja hebben ook diverse 
keren deelgenomen aan de kampioenschappen bloemschikken, georganiseerd 
door Groei & Bloei. Daarbij hebben zij mooie prijzen gewonnen en zij zetten 
onze afdeling Hoeksche Waard daarmee weer goed op de kaart!                                                                    
Simone gaat meer tijd besteden aan de afdeling Oostvoorne, waar zij officieel 
toe behoort als inwoonster van Brielle. Voor haar was de Hoeksche Waard 
toch wel een eindje uit de richting. Marja gaat de Hoeksche Waard verlaten om 
in Rotterdam te gaan wonen, maar zij blijft wel lid van onze afdeling.                                                                                                                                                           
Lieve Simone en Marja: wij bedanken jullie voor alle energie, die jullie beiden in 
zo ruime mate in onze afdeling hebben gestoken. We zullen dat heel erg 
missen. En we hopen, dat er onder onze leden mensen zijn, die zich spontaan 
aanmelden om jullie plaatsen op te vullen.  
Als laatste willen we nog vermelden, dat Simone en Marja allebei zijn 
uitgenodigd om een mooie bloemschikking te maken voor de GARDENISTA. 
Tijdens ons bezoek kunnen we de bloemstukken bewonderen. Simone zal ons 
persoonlijk rondleiden. 
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NazomerMarkt 

op boerderij Bouwlust 
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Nazomeren bij de boer en de boerin .  

 
En dit zijn natuurlijk Elise en Johan Kruijthoff, de huidige bewoners van 
boerderij Bouwlust tegenover Phoenix in Greup. Traditioneel op de laatste 
zaterdag van augustus. Voor de zevende keer organiseert Groei & Bloei in 
samenwerking met de familie Kruijthoff op deze locatie De Nazomermarkt. 
Een jaarlijks terugkerend evenement waarnaar de hele regio uitkijkt, een 
jaarmarkt die u niet mag missen. 
Reserveer daarom alvast de laatste zaterdag in augustus voor een gezellig en 
interessant evenement op deze mooie locatie. 
 
Naast het aanbod van planten vindt u er ook keramiek, sieraden, curiosa, 
delicatessen en nog veel meer. Tevens 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. 
     
Hoewel we tot nu toe niet verwend zijn met zomers weer hebben wij goede 
hoop dat deze keer de weergoden ons gunstig gezind zijn. 
Als bezoeker kunt u dan dit alles rustig vanaf ons terras met een kop koffie of 
thee, een glas wijn of een lichte lunch op u 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 
0653 166290 of r.groot32@chello.nl  Een beperkt aantal kramen is nog 
beschikbaar op het buitenterrein. 
Alle beschikbare plaatsen in de schuren zijn inmiddels gereserveerd. 
 

Zaterdag 31 augustus 2019 

Van 10.00 – 17.00 uur. Toegang € 2,00 Meer dan 70 exposanten, 

binnen en buiten, met terras, muziek, eten & drinken 

Stougjesdi jk  126,GREUP  
 

Exposanten! Meldt u nu aan voor een plaats op deze 
bijzondere markt bij Ruud de Groot 0653 166290 

r.groot32@chello.nl 

mailto:r.groot32@chello.nl
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Van de bestuurstafel.                                                                   
   
Wat een mooi programma voor de 
opentuinendag ligt er weer voor ons klaar! 
Deze keer wordt er weer een heel andere 
hoek van onze mooie Hoeksche Waard 
bezocht. Ik ben benieuwd naar de 
verrassingen. De bakkers voor de 
zoetigheden, die in de koffie/thee tent 
worden aangeboden, zijn alweer 
opgetrommeld door Leen. De bijdragen van deze vrijwilligers worden altijd 
alom geprezen en veel bezoekers kijken er van te voren al naar uit. Als de zon 
ons niet in de steek laat kunnen we weer gezellig genieten op het terras, 
tussen de tuinbezoeken door. Nieuw dit jaar is een extra avondexcursie tijdens 
de nationale tuinweek. Mis het niet en lees er over in deze nieuwsbrief. Die 
trouwens bol staat van de activiteiten, die echt voor ieders iets te bieden 
hebben. Dus kijk snel en zie of er iets van je gading tussen zit.                                                                                                                             
We wensen jullie allemaal een fantastische zomer! 
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Terugblik koffieochtend   
         
Op 20 april hadden we prachtig weer voor onze 
koffieochtend! Buiten op het terras genoten we van een 
kopje koffie of thee en iets lekkers, waarna iedereen zich op de plugplantjes 
stortte. In 5 bakken stonden ruim 1000 kleine plantjes klaar. Binnen een half 
uur waren ze bijna allemaal van eigenaar veranderd en moesten we nee 
verkopen. Een succes dus en zeker voor herhaling vatbaar, maar dan 
misschien met een nog gevarieerder aanbod.  
 

Enquête Groei & Bloei samenvatting 
 
In het najaar hebben we een enquête gehouden onder alle leden van de 
afdeling Hoeksche Waard. Het doel was het inventariseren van de wensen, die 
er onder de leden heersen, zodat wij daarop ons programma kunnen 
aanpassen. Van de ca. 350 verzonden vragenlijsten hebben we er 53 retour 
gekregen. Hierbij vind je de belangrijkste conclusies. 
 
1. Lezingen: alle onderwerpen, die direct met tuinieren te maken hebben, 

zoals ontwerpen, onderhoudstips, welke planten in de Hoeksche Waard,  

gebruik van bollen in de tuin, zaaien en stekken, alles over tuinplanten en 

grassen en hun verzorging. De locatie in Westmaas werd als beste plek 

aangemerkt, gevolgd door een locatie in Oud-Beijerland. 

 

2. Open tuinen dag : 12 mensen hebben aangegeven nog nooit de Open 

tuien dagen te hebben bezocht. Meestal in verband met andere, 

samenvallende, activiteiten. De andere invullers waarderen de Open tuinen 

dag zoals hij nu is georganiseerd. Twee 

keer werd de eigen tuin aangegeven als 

mogelijkheid om hem open te stellen. 

Zowel bij de lezingen als bij de Open 

tuinendag kon worden aangegeven of 

men met iemand zou willen meerijden of 

dat men zelf als chauffeur wilde 

optreden. Hiervoor gaan we een lijstje 

opstellen. 

 

3. Meerdaagse tuinen reizen, excursies: bij de meerdaagse reizen gaat de 

voorkeur uit naar Engeland, gevolgd door Frankrijk, Nederland en België. 

Bij de excursies hebben uitstapjes van een hele dag de voorkeur boven die 

van een halve dag. Het bezoeken van tuinen, eventueel in combinatie met 

een kwekerij bezoek komt als eerste uit de bus. De combinatie met een 

museumbezoek scoort iets minder hoog. 
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4. Fietstocht: 17 mensen geven aan graag mee te gaan met de fietstocht en 

het merendeel kan de eigen fiets vervoeren. 

 

5. Nazomermarkt: wordt door de meeste invullers positief gewaardeerd. Wel 

wordt er aangegeven, dat men meer variatie zou willen zien met een groter 

aanbod in planten, plantverenigingen en brocante. Een aantal deelnemers 

geeft aan de catering te duur te vinden. 

  

6. Koffieochtenden: van de invullers geeft 1/3 aan graag naar de 

koffieochtenden te komen en 2/3 geeft aan niet te komen. Reden: geen 

behoefte, te druk, kent er niet genoeg mensen. De combinatie met 

zaden/stekken ruilen staat bovenaan, gevolgd door praatje door één van 

de leden over zijn/haar interesses. Ook werd de suggestie gedaan om 

eens een korte workshop te organiseren. 

 

7. Bloemschikken: uit de enquête blijkt wel dat de belangstelling voor 

bloemschikken terug loopt. Een klein percentage geeft aan wel een 

workshop te willen doen. Er was grote verdeeldheid over de dag. Er was 

geen duidelijke voorkeur. De avond had wel voorrang boven de dag. 

Voorkeur voor locatie: ca. 52% Oud- Beijerland, 19% Strijen en 

Numansdorp en Westmaas gelijk met ca. 14%. 

 

8. De nieuwsflitsen worden door alle invullers gelezen en gewaardeerd, de 

website van onze Groei & Bloei afdeling wordt door ca. 50% bekeken. 

Facebook wordt nog weinig gebruikt. 

 

9. Niemand heeft zich aangemeld voor het onderhouden van de website of 

facebook, maar wel zijn er aanmeldingen voor hulp tijdens de Open tuinen 

dag en de Nazomermarkt.  

De enquête heeft er voor gezorgd dat wij bij het samenstellen van een nieuw 
programma beter rekening kunnen houden met de wensen, die er onder een 
actief deel van onze leden leven. Dat is verhelderend. We bedanken dan ook 
alle mensen, die de moeite hebben genomen om de vragenlijst in te vullen. Op 
de laatste koffieochtend hebben wij –zoals beloofd- uit deze groep 3 namen 
getrokken. Zij mogen uit het komende aanbod van dagexcursies een keuze 
maken en gratis met ons meegaan. 
De gelukkigen zijn: Joke Romeijn; G. Wervers en Corina den Otter. Zij hebben 
hierover inmiddels bericht ontvangen en we hopen dat zij in het aanbod iets 
van hun gading kunnen vinden.  
 

 
 



 
 
 

30 
 

 
Jaarprogramma 2019 
 
8-16 juni  Nationale tuinweek. Avondexcursie 
 
15 juni  Open tuinen dag 
 
17-21 juni  tuinenreis Sleeswijk-Holstein 
 
6 Juli   fietstocht 
 
17 augustus  Excursie tentoonstelling tuinen in de 

                     Middeleeuwen en bezoek Hortus in Leiden 
 
31 augustus  nazomermarkt 
 
7-8 september excursie Limburg 
 
28 september appeltjesdag 
 
5 oktober  kwekerijbezoek 

 
20 november  excursie kasteel de Haar 
 
 
De volgende papieren nieuwsbrief verschijnt begin 2020. 
Door Nieuwsbrieven en Nieuwsflitsen per email houden wij u 
tussentijds op de hoogte. 
 
 

 

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

ONZE LEDENADMINISTRATIE 

jentsmit@me.com 
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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: 0186-614114. teuniedorst@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
Website: 
www.hoekschewaard.groei.nl 
E-mailadres: Jaap Smit (zie bestuur) 
 
Postbankrek.nr: NL09INGB0001655648 
T.n.v.: KMTP Afd. Hoeksche Waard,  
Oud-Beijerland 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                        juni 2019 

 

                                  
  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/excursies: 
Jacqueline Raat 

   Spuizicht 43 
   3261 KK  Oud-Beijerland 
   tel. 0186-691603 
   jacqueline.raat.dejager@gmail.com 
 
   Teunie Dorst (zie bestuur) 
 
   Bloemschikken: 

Simone Oosterwijk 
Witte de Withstraat 25 

   3231 CX Brielle  
   0181-418459   s.oosterwijk@me.com   
    
   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 
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