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De derde nieuwsbrief van het jaar is weer een digitale versie. De activiteiten 
tot het einde van het jaar kan je hier in terug vinden, aangevuld met een korte 
(foto) terugblik op de afgelopen verenigingsactiviteiten. Veel leesplezier! 

Wat ligt er in het verschiet? 
 
 

 

 
12 en 26 september       Start bloemschikcursussen najaar 
28 september       Appeltjesdag HWL aan de Appeldijk 
  5 oktober                      Excursie kerstbomen en coniferenkwekerij 
17 oktober   Bloemschikworkshop 
19 oktober                      Koffieochtend 
  6 november                  Lezing door de heer Gert Huijzers 
20 november                  Excursie naar Kasteel de Haar 

 

Zaterdag 28 september 
Fruit en sapdag van het 
HWL  
 
Fruitpersmobiel perst appels en 
peren op de Ritselaarsdijk 8 in 
Strijen (dicht bij Westmaas). Je 
bent welkom van 10.00 uur tot 
16.00 uur. 
 
Activiteiten:  -     Maak je eigen plukstok 

- Pluk appels aan de dijk 

- Doe de puzzeltocht 

- Leer van alles over wilde (honing)bijen  

De Appeltjesdag is dit jaar wat eenvoudiger van opzet. Het nieuwe 
vergunningenbeleid van de gemeente Hoeksche Waard is daar oorzaak van. 
Maar minder groot betekent niet minder gezellig! 
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Zaterdag 5 oktober    
Excursie kerstbomen en coniferenkwekerij 
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 

mobiel: 06-14299292.  

Verzamelen: Heinenoord parkeerplaats Tienvoet.  
Vertrek: 9.30 uur, met eigen vervoer.  

Bij voorkeur carpoolen. Indien je wilt meerijden, dit graag vermelden. Je betaalt 
dan 7 euro aan de chauffeur. 
  

Zaterdag 19 oktober 
Koffieochtend 
                  
We hopen dat er weer flink wat mensen van de 
gelegenheid gebruik maken om gezellig even 
met elkaar bij te praten onder het genot van een 
kop koffie of thee met iets lekkers erbij. Tijdens 
de open tuinen dag heeft Jan Magnin spontaan 
aangeboden om een keer iets te komen vertellen over zijn grote passie: 
succulenten.  Dit komt hij op zaterdag 19 oktober doen op ons vertrouwde 
koffieadres bij de fam. Hage: Zuidzijdsedijk 45; 3264LG Nieuw-Beijerland. Iets 
om naar uit te kijken!! 
 

Woensdag 6 november 
Lezing door de heer Gert Huijzers 

 
Gert Huijzers (verbonden aan het HWL) 
kent de Leenheerengorzenpolder te 
Goudswaard  op zijn duimpje. Hij kan 
enthousiast vertellen over dit mooie stukje 
Hoeksche Waard. En wat is er leuker dan 



4 
 

eens een keer meegenomen te worden naar je “eigen achtertuin”……. 
Allereerst krijgen we dus van Gert een lezing, maar deze krijgt een vervolg in 
het nieuwe jaar, als we onder zijn leiding een wandeling gaan maken in het 
natuurgebied. De datum daarvoor volgt nog. 
Locatie: gebouw de Munnik, Roolaan 2, 3273AD Westmaas 
Aanvang: 20.00 uur, zaal open: 19.30uur. 
Toegang: 5 euro. U krijgt hiervoor 3 consumptiebonnen voor koffie/thee/fris of 
een glas wijn. Iets lekkers bij de koffie/thee en een knabbeltje bij het drankje na 
afloop wordt u aangeboden door Groei & Bloei. 

 

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  

 

Bloemschikken   

In Numansdorp starten in september weer de 
bloemschikavonden. 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. 
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De avonden duren van 19.30uur tot 21.30uur. 

Locatie: "De Groene Verbeelding", Einsteinstraat 55, 3281NJ 
Numansdorp. 
 
Er zijn iedere maand twee bloemsierkunst cursusavonden (10 personen per 
groep) 
 
Donderdagavond 12 en 26 september 2019 
Donderdagavond 10 en 24 oktober     2019 
Donderdagavond 14 en 21 november 2019 
Donderdagavond 12 en 19 december 2019 
 
Opgeven voor deze lessen kan bij Cokkie Groenendijk: 
cokkievanherk@gmail.com 

In Strijen vinden dit najaar geen cursussen plaats, maar in oktober wordt wel 
een workshop georganiseerd onder leiding van Annelies Scheerhoorn. Zie 
hierna. Over de details van de traditionele Kerstworkshop wordt nog nader 
bericht. 

Donderdag 17 oktober 
Bloemschikworkshop 

 
Op donderdag 17 oktober komt Annelies 
Scheerhoorn naar Westmaas om een 
workshop te verzorgen met het thema 
HERFST. Annelies heeft de groenopleiding 
Huis ter Lande gevolgd en heeft daarna in 
de bloemenwereld haar sporen verdiend als bloembindster, in de opbouw van 
corsowagens en  het aankleden van grote evenementen. Momenteel is zij 
werkzaam bij een uitvaartbloemist. Deze bevlogen bloemenvrouw hebben wij 
bereid gevonden om voor Groei & Bloei twee workshops te geven. Naast de 
herfstworkshop komt ze ook de kerstworkshop verzorgen. Informatie hierover 
volgt later.                                                                                                                                                       
Voor al het materiaal wordt gezorgd. Je hoeft alleen een snoeischaar en 
scherp mesje mee te brengen. Aan het eind van de avond gaat iedereen met 
een mooi, eigen bloemstuk naar huis, waar je weken plezier van kunt hebben. 
De herfstworkshop zal plaats vinden op donderdag 17 oktober 2019                                             
Locatie: de Munnik, Roolaan 2, 3273AD Westmaas                                                                  
Aanvang: 19.30uur, zaal open vanaf 19.00uur 
De kosten bedragen voor leden/vrienden van Groei & Bloei € 32,50; niet leden 
betalen  € 37,50. Dit is inclusief koffie/thee met iets lekkers erbij. 
Je kunt je voor deze gezellige bloemschikavond opgeven (liefst vóór 28 
september) bij Carla Stas: carla.stas@gmail.com of 0633809340 na 20.00 uur. 
 

mailto:cokkievanherk@gmail.com
mailto:carla.stas@gmail.com
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                                                Terugblik 
 
Sinds de vorige nieuwsbrief verscheen in juni hebben we weer een aantal 
leuke en goed bezochte activiteiten gehad. Alle keren is het weer ons goed 
gezind geweest. Zelfs de Open tuinen Dag, die regenachtig begon eindigde 
met een heerlijk zonnetje en een goed bezet terras. Hierbij een aantal foto’s 
om even terug te blikken. 
 
 

    Open tuinen Dag 

 

 
 
 

  
   Fietstocht 
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                                           Leiden                                              

 

 
                    
 
 
                                   Nazomermarkt 
 

 
                                     

 



8 
 

 
OPROEP 

In het kader van het 40-jarig bestaan van onze afdeling hebben wij de bekende 
kweker en publicist Romke van der Kaa uitgenodigd om op 18 maart een lezing 
te komen houden. We denken (en hopen), dat er grote belangstelling zal zijn 
voor deze vakbekwame spreker. Om een goede inschatting te kunnen maken 
teneinde de juiste zaalruimte te kunnen huren, vragen we aan 

belangstellenden om zich vóór 1 november aan te melden bij 

teuniedorst@gmail.com. 
 

 
 

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

WIL JE OOK ONZE NIEUWSFLITSEN ONTVANGEN? 
GEEF JE EMAIL-ADRES DAN EVEN DOOR AAN 

ONZE LEDENADMINISTRATIE 

jentsmit@me.com 

 
 

 
 

mailto:teuniedorst@gmail.com
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Groei & Bloei Hoeksche Waard                                       
 
 

B e s t u u r 

Voorzitter:  
Carla Stas 
Oud Bonaventurensedijk 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: 
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. teunidorst@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 

 
 
 

 

  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 
   Tel: 0186-661879 / 06 20067136 
   dijk082@kpnmail.nl 
 

Excursies: 
Teunie Dorst (zie bestuur) 
Reizen: 
Jacqueline Raat 
Spuizicht 43 
3261 KK Oud Beijerland 
Tel: 0186-691603 

   jacqueline.raat.dejager@gmail.com 
    
   Bloemschikken: 
   Vacature 
 
 
   Lezingen: 
   Henk Walraad   
   Dorpsstraat 18 
   3267 AG Goudswaard 
   0186 692375. janeenhein@planet.nl 
 
   Redactie: 

Nieuwsbrief/Website: 
Redactieadres: 
Jaap Smit (zie bestuur)l 

   Webmaster: 

Jaap Smit, (zie bestuur) 
    
   Advertentietarieven:          

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