
 
 

 



 
 

 

 
  

 
 
De eerste nieuwsbrief in het 
nieuwe jaar! We wensen jullie 
allemaal een heel gezond en 
gelukkig jaar toe met veel prachtige 
“groenmomenten”. Aan onze 
afdeling zal het niet liggen, want we 
hebben weer een heel mooi 
jaarprogramma samengesteld. We 
denken, dat er voor ieders wil wat  
te vinden is. Een bijzonder uitstapje 
wordt dit jaar een bezoek aan de 
eerste Gardenista: een groot 
evenement dat Groei & Bloei 
jaarlijks hoopt te gaan organiseren. 
De locatie is prachtig: kasteel 
Ophemert. Dat belooft dus al veel. 
Ook zijn er weer diverse excursies 
en reizen en een leuke fietstocht. 
Houd de nieuwsbrieven en 
nieuwsflitsen dus goed in de gaten.                                                                                      
Naast het goede nieuws hebben 
we helaas ook een verdrietig 
bericht. Op 12 december is onze 
oud-voorzitter Cor van der Kooij 
overleden. Velen van jullie zullen 
goede herinneringen aan hem 
hebben en we zullen hem allemaal 
enorm gaan missen op onze 
activiteiten. Hiernaast kan je lezen 
wat Cor allemaal voor ons 
betekend heeft. 
We hopen veel van onze leden te 
mogen begroeten op de eerste 
activiteit in het nieuwe jaar: de 
koffieochtend op 5 januari. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daar kunnen we met elkaar toasten 
op het nieuwe jaar. 
En noteer vast in de agenda: ALV 
dinsdag 5 februari. 
Wat is het toch heerlijk om een 
tuinier te zijn in januari!! Een nieuw 
jaar, nieuwe kansen. Alle dromen 
over de tuin ga je waar maken. Dit 
jaar zal je ervoor zorgen, dat je 
gras er perfect uitziet: glad 
gemaaid, strakke kantjes. Je 
grindpaadjes iedere week even 
doorharken, zodat onkruid geen 
kans krijgt. Je struiken op het juiste 
moment snoeien, zodat je niet 
hoeft te eindigen met een uit zijn 
krachten gegroeide plant, omdat je 
alweer dacht: “Oeps, te laat! Als ik 
nu snoei zijn alle knoppen 
verdwenen. Volgend jaar: dan doe 
ik het op tijd……  En dit jaar ga je 
je rozen netjes op het derde oog 
snoeien, precies op het goede 
moment. En dat leuke vijvertje, 
waar de vogels in kunnen komen 
spetteren, dat moet er dit jaar ook 
zeker komen. Wat een plannen, 
wat een werk!  
 
Namens het bestuur 
Carla Stas 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Een herinnering aan Cor van der Kooij. 
 

Wie kent hem niet: de rijzige, rustige, vriendelijke Cor. De man, 
die zoveel jaren de afdeling Hoeksche Waard heeft gestuurd en 
ondersteund. Als bestuurslid, als voorzitter, als organisator van de 
Open Tuinen Dag en de Nazomermarkt, als gezellige reisgenoot 
tijdens excursies en buitenlandse tuinenreizen en trouwe 
bezoeker van de koffieochtenden. Niet voor niets is Cor het 
erelidmaatschap van de Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw 
en Plantkunde / Groei & Bloei toegekend. Hij had het met recht 
verdiend! We zullen hem enorm missen. 
Dit gedichtje schreef Cor in 1996. Het typeert hem. 
 
 

Het komt wel goed 
Het komt wel goed 
met Moeder aarde, 
want zij bewaarde reserves 
van voldoende kracht, 
om door de eeuwen heen te zuiveren, 
niet slechts het stof van mensen, 
maar ook al het vuil dat zij hebben voortgebracht 
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 Jaarprogramma 2019 

5 januari  koffieochtend 
 
5 februari  ALV 
 
21 februari               lezing over Costa Rica 
 
23 maart  winterwandeling kasteel Duivenvoorde 
 
? maart  dahlialezing 
 
20 april  koffieochtend; zaailingen 
 
26 april  Excursie Boskoop 
 
17 mei  excursie naar Gardenista 
 
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 
 
6 oktober  kwekerijbezoek 
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Dinsdag 5 februari 2019 
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 2018 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 6 februari 2018 
 

3. Jaarverslag 2018 
 

4. Financieel verslag 2018 en begroting 2019 
 

5. Verantwoording: 

- Verslag kascontrôlecommissie 
- Décharge penningmeester 

 
6. Presentatie werkgroepen 

- Bloemschikken 
- Open Tuinendag 
- Lezingen 
- Nazomermarkt 
- Excursies en reizen 
- Enquête uitslag 

 
7. Afscheid van Simone Oosterwijk als bloemschikcoördinator 

 
8. 50-jarig lidmaatschap Koos Valkenburg 

 
9. Rondvraag en sluiting 

Na afloop kunnen we onder het genot van een hapje en een drankje de foto’s 
bekijken van Tilly Smit, die ze gemaakt heeft tijdens de 5-daagse reis naar 
Vlaanderen. Misschien doet het je wel besluiten om in te schrijven voor de reis 
van dit jaar naar Sleeswijk-Holstein 
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Donderdag 21 februari 
Lezing met als thema Costa Rica 

 

 
 
 
De lezing wordt gegeven door Flip van den Elshout. 
Flip was onze reisleider bij de tuinenreis vorig jaar naar België. Hij zal ons 
vertellen over Costa Rica in woord en beeld. 
Costa Rica is een land in de tropen, met bijbehorende weelderige flora en 
fauna. 
 
U ziet een grote variatie van planten en dieren. 
Denk aan: apen, agoutis, pecaris en vele andere zoogdieren. Vele soorten 
vogels met o.a. de mooiste vogel van Midden-Amerika: de quetzal. Verder: 
gieren, papagaaien en kolibries. 
Spectaculair zijn de beelden van de bultruggen en de krokodillen! 
Natuurlijk ziet u prachtige tuinen en bezoeken aan Nationale Parken, vaak met 
gigantische bomen. Ook de enorme leguanen en diverse prachtige vlinders 
zullen de revue passeren 

 
De lezing wordt gehouden in de Munnik, de Roolaan 2, Westmaas. 
Aanvang: 20.00 uur, zaal open: 19.30uur. Toegang: € 5,00. U 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 u aangeboden door Groei & 
Bloei. 
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Zaterdag 23 maart 
Winterwandeling 
 
Winter (of vroege 
voorjaarswandeling) op 
het Landgoed 
Duivenvoorde te 
Voorschoten. 
Als u wel eens naar het 
TV programma 
“Binnenste Buiten” kijkt 
hebt u ze misschien in  
de aflevering van 18 
december zien voorbij 
komen: 

De IVN gidsen die bezoekers rondleiden in alle jaargetijden over het mooie 
landgoed. Dit omdat er in alle jaargetijden wat te zien is in het prachtige 260 ha 
grote landschapspark: In het vroege voorjaar zijn dat uiteraard de 
voorjaarsbloeiers. In dit geval zijn de verwilderde krokussen en narcissen 
bijzonder talrijk! 
 
Het park is recentelijk uitgebreid gerestaureerd, waarbij talloze kenmerkende, 
maar verdwenen elementen, weer zijn teruggebracht. De restauratie is 
succesvol afgesloten in 2015. 
Kasteel Duivenvoorde is particulier bewoond en in de zomermaanden 
opengesteld voor publiek. Naar binnen gaan in het kasteel is nu dus niet 
mogelijk, maar gelukkig is er De Hof van Duivenvoorde in “de Leidse tuin” de 
nuts- of moestuin van het landgoed alwaar we ons kunnen opwarmen met 
koffie en thee en eventueel kunnen lunchen voor we huiswaarts gaan.  
 
Het landgoed is gesitueerd naast Landgoed “ de Horsten”, waar voor de echte 
liefhebbers in de middag op eigen gelegenheid nog een wandeling te maken is. 
Landgoed “De Horsten” biedt bewegwijzerde wandelroutes. 
Deze excursie gaat uit van eigen vervoer, bij meerijden een bijdrage aan de 
chauffeur van 4 euro. 
Vertrek 9.30 uur Heinenoord, Parkeerplaats Tienvoet. 
Kosten 7,50 voor gids en kopje /koffie thee bij aankomst. Eventuele lunch voor 
eigen rekening. 
 

Maart 
Dahlialezing nog nader te bepalen 
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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 

 
10% VOORJAARSKORTING OP ALLE PLANTENSTEUNEN 

Voor openingstijden zie: 
 www.juffertje.shop 

 

 
 

mailto:info@juffertje-in-t-groen.nl
http://www.juffertje/
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Zaterdag 20 april 
Koffieochtend 
 
De tweede koffieochtend van het 
jaar zal in het teken staan van de 

éénjarigen. Op het voorterrein 

van de koffieschuur aan de 
Zuidzijdsedijk houden we een 
voorjaarsmarkt waar je van 10.00 tot 12.00 uur éénjarige plantjes kunt kopen. 
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.                                                                                                                                      
Het adres: de schuur van de fam. Hage, Zuidzijdsedijk 45, 3264LG Nieuw-
Beijerland. 

 
Vrijdag 26 april 
Excursie naar Boskoop 
    
Naar het centrum van “ Het Groene Hart” in Zuid-Holland, in eerste instantie 
vooral bekend om zijn boomkwekerijen, maar uitgegroeid tot het centrum van 
de Nederlandse planten- en boomkwekerijen. 
Rozen, Vaste planten, struiken…. De kwekerijen rijgen zich aan één in het 
bijzondere, veenachtige landschap met z’n vele sloten met hoge waterstand en 
bijbehorende lage bruggetjes. 
We bezoeken het Boomkwekerijmuseum (museum, tuin en de  historie van de 
boomkwekerijen) en maken een rondvaart met een punter door de vele 
vaarten, dwars door het kwekerijengebied. Na de lunch gaan we naar 
plantentuin Esveld (bekend om het 
geweldige aanbod vaste planten) en de 
“Proeftuin van Holland”, alwaar we een 
rondleiding krijgen door de sortimentstuin 
“Harry van der Laar”. 
Een afwisselende programma dus, vroeg in 
het seizoen maar zeer de moeite waard! 
Kosten: 25,00 euro incl. lunch. 
Deze dag reizen we met eigen vervoer, 
bijdrage bij meerijden te betalen aan de chauffeur: 5 euro. 
Vertrek: Heinenoord, Tienvoet.  Verzamelen om 9.30 uur 
Opgeven bij Teunie Dorst, voor 8 april liefst per mail: Teuniedorst @gmail.com 
of tel:06-14299292. Indien u wilt meerijden, dit graag vermelden in uw mail. 
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Vrijdag 17 mei 
Gardenista 
 
Tuin-evenement Gardenista: 
“verbinding in het groen” 
Met de bus gaan we naar de 
gemeente Neerijnen,  alwaar wij 
op zoek gaan naar een groene 
beleving in het park rond Kasteel 
Ophemert, ook wel de 
Heerlijkheid van de Betuwe 
genoemd. 

KMTP/Groei & Bloei organiseert hier voor de eerste 
maal een groen-evenement waarvan zij aangeven, dat het zich zal kunnen 

meten met de grote groen-evenementen in Europa. Het wordt geacht de eerste 
aflevering van een jaarlijks terugkerende gebeurtenis te worden. 
Het thema is “VERBINDING”: tussen professional en hobbyist, tussen 
duurzaamheid en leefomgeving, tussen vraag en aanbod. Dit krijgt vorm door 
middel van presentaties en aangelegde voorbeeldtuinen door ontwerpers en 
bedrijven, een groot aanbod door internationale topkwekers, 
bloemschikdemonstraties en wedstrijden, voorbeeld moestuin, aandacht voor 
de natuurlijke omgeving en duurzaamheid, groenonderwijs, teveel om op te 
noemen! Uiteraard is er op zo ‘n breed opgezet groen-evenement genoeg om u 
een volle dag bezig te houden! 
Opstapplaats: Heinenoord, parkeerplaats Tienvoet, 2e opstapplaats: 
Postillionhotel Dordrecht  
Vertrek  Heinenoord: 9.30  uur, Dordrecht, Postillion rond 10.00 uur 
Kosten bij 30 personen: vervoer 22,00 euro, bij een groter aantal deelnemers is 
de vervoersprijs lager . 
Entree leden: (Op vertoon van pasje Groei/Bloei) €12,50, niet leden €17.50. Bij 
boeking vóór 15 april zijn de entreeprijzen: € 9,50 voor leden en €12,50 voor 
niet-leden. Opgeven: liefst per mail vóór 15 april bij Teunie Dorst, 
Teuniedorst@gmail.com of mob tel: 06-14299292 
 
 
 
 
 
  
  
  

mailto:Teuniedorst@gmail.com
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8 t/m 16 juni  
Nationale tuinweek      

In het kader van de nationale tuinweek hebben wij een avondexcursie 
georganiseerd naar een bijzondere particuliere tuin, net buiten de 
Hoekschewaard, op het eiland IJsselmonde. 
Dit als opwarmertje voor de Open tuinendag  Hoekschewaard op zaterdag 15 
juni. Meer details in de Nieuwsbrief Open tuinen. 
 

Zaterdag 15 juni  
Open tuinendag 
Onder het motto: “de levende tuin”. 
In een levende tuin kun je de natuur zien, voelen, horen, ruiken en proeven. 
Rondom je huis wordt het fijner en gezonder voor je zelf, kinderen en dieren. 
Wat groen kan doen met mens en dier is van onschatbare waarde. Groen is 
goed voor de gezondheid. Groen helpt ons tegen wateroverlast en groen 
zuivert de lucht. Groen verhoogt dus de kwaliteit van ons leven en verbetert het 
milieu. Je kunt er zelfs van eten. En niet alleen wij, maar ook de vogels, 
vlinders en egels vinden voedsel in het groen. 
Dit jaar is de werkgroep Open Tuinen op zoek gegaan naar bijzondere tuinen 
in Klaaswaal en Numansdorp. En zoals ieder jaar zijn we er opnieuw in 
geslaagd om een gevarieerd aanbod samen te stellen. 
Er zijn 4 mooie tuinen in Klaaswaal en 4 bijzondere tuinen in Numansdorp 
gevonden. Alle tuineigenaren zijn enthousiast om mee te doen in 2019. 
Kortom, zaterdag 15 juni 2019 is de dag om alvast te reserveren in de agenda,  
Een activiteit om naar uit te zien in het nieuwe jaar. 
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Maandag 17 t/m 21 juni  
Vijfdaagse tuin- en cultuurreis naar Duitsland 

 

 
 
Deze keer bezoeken we bijzonder mooie tuinen in Sleeswijk-Holstein. Laat je 
verrassen door de diversiteit van de tuinen en het landschap. 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. 
 
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. 
Reissom: bij 30 deelnemers 675 euro p.p. (incl.fooien/presentjes). Toeslag 1 
persoonskamer 125 euro. 
Dit is excl. lunches en entrees tuinen. 

http://europesetuinen.nl/
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Opgeven z.s.m. maar uiterlijk 1 april  via 
mail: jacqueline.raat.dejager@gmail.com 
of tel. 0186 691603 (alleen bij geen gehoor 0623 627734) 
 

 
 

Zaterdag 6 juli Fietstocht 
Na de vroege voorjaarstocht naar de Noordoostpolder van vorig jaar gaan we 
nu weer op zomertoer op zaterdag 6 juli. De bestemming is het eiland van 
Schalkwijk waar we enkele tuinen hebben gevonden van zeer uiteenlopend 
karakter. De ene eigenaar zoekt het in uitbundig alles proberen, een andere 
heeft te midden van uitgebreide woningbouw toch het karakter van een cottage 
weten te behouden. Ook wordt de lunch geserveerd in een tuin. 
Dit jaar bestaat er weer de gelegenheid een fiets te huren, zowel een gewone 
als een elektrische. Details over deze tocht wat betreft de kosten van de dag 
en het huren van een fiets worden vermeld in de volgende nieuwsbrief. Wel 
kunt u zich nu reeds opgeven bij Ineke van Driel, telefoon 0186-571178 of  
Tineke Dekker, telefoon 078-6772023  email: vlasoever@gmail.com  

Zaterdag 17 augustus  
Leiden bezoek Hortus en expositie middeleeuwse tuinen 
We bezoeken het museum van Oudheden voor de tentoonstelling:             
“middeleeuwse tuinen, aardse paradijzen in Oost en West. “ 
Na de lunch in het museum café vertrekken we naar de nabijgelegen Hortus 
Botanicus voor een themarondleiding. Een museumjaarkaart brengt deze dag 
veel geld op. De toegang tot beide adressen is dan gratis. 
Verdere info volgt in de volgende Nieuwsbrief. 

mailto:jacqueline.raat.dejager@gmail.com
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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. We bezoeken befaamde tuinen, bijzondere kwekerijen en een heuse 
wijngaard in het heuvelachtige Zuid-Limburg. 
 
We overnachten in het vier sterren hotel Amrath op loopafstand van de 
binnenstad van Maasstricht. 
Evenals vorig jaar sluiten we het weekend af met een diner op zondagavond. 
 
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. 
 

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. Tijdens de vorige “appeltjesdag” was er de mogelijkheid 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! Deze succesvolle actie krijgt dit jaar zeker een vervolg. In 
een volgende nieuwsbrief vind je alle details. 
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GROEI & BLOEI NAZOMERMARKT op zaterdag 31 augustus 2019 
 
Ongetwijfeld wordt het weer een gezellige drukte in en om Boerderij Bouwlust  
in Greup. Alweer voor de achtste keer organiseert Groei & Bloei in 
samenwerking met de familie Kruijthoff op deze landelijke, en zo heerlijk 
centraal op het eiland gelegen 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 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 Tel: 
0653 166290 of mail r.groot32@chello.nl. 
 
 

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  
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Kom naar één van onze gezellige bloemschikavonden in Numansdorp of 
Strijen! In een ontspannen sfeer een mooi bloemwerk maken waar je thuis lang 
plezier van hebt. Al werkende krijg je van de docenten technieken aangeboden 
en leren zij je waar je op moet letten om tot een mooi resultaat te komen.  
Helaas is Bep Mourits van Natuurlijk Groen en Doen, onze vaste docente voor 
Oud-Beijerland en Strijen, door ziekte tijdelijk uitgevallen. Het betekent, dat er 
in Oud-Beijerland tot de zomer geen les wordt gegeven en dat de seizoens-
workshops ook geen doorgang kunnen vinden. We wensen haar vanaf deze 
plaats een goed herstel toe. 

De lessen in Strijen worden tijdelijk waargenomen door Fiona Konings van 
Koningsbloemen. Bij deze lessen worden alle materialen door de docent 
meegebracht. Een geheel verzorgde cursus dus voor beginners t/m 
gevorderden. De cursussen lopen van september tot mei, maar in januari 
instromen is in Strijen geen enkel probleem! In Numansdorp kan dat alleen als 
er uitvallers zijn. In september beginnen we weer met nieuwe cursussen. 
 
Voor de eerste helft van het jaar zijn de data als volgt: 

Numansdorp 1 en 2: docente Cockie Groenendijk 
Cursus beginners/gevorderden. 
Data cursus 1: 10 januari, 7 februari, 7 maart, 12 april, 17 mei. 
Data cursus 2: 18 januari,15 februari,15 maart, 19 april, 7 juni. 

 
Strijen: docente  Fiona Konings. 
Bloemschiklessen met materialen. cursus voor alle nivo’s. 
Data: 10 januari, 21 februari, 14 maart, 16 mei. Aanvang 19.30 uur. 
Locatie: Scoutinggebouw aan de Apolloweg (achter het zwembad). 
Kosten: voor 4 lessen €45,00 voor leden en vrienden en €50,00 voor niet 
leden. De materiaalkosten worden per les afgerekend, maar bedragen per keer 
maximaal €15,00. Dit is inclusief koffie of thee. 
Bij deze lessen liggen de materialen dus al voor je klaar en hoef je de les niet 
voor te bereiden. Je hoeft alleen een snoeischaar en mesje mee te brengen. 
 
Voor informatie of opgeven  voor cursussen en workshops: Simone Oosterwijk 
(bloemschikcoördinator): s.oosterwijk@me.com of tel.nr. 0181-418459. Kijk 
voor het laatste nieuws op Facebook: Groei&Bloei-Hoekschewaard 
 

mailto:s.oosterwijk@me.com
http://tel.nr/


 
 
 
 

20 
 

Terugblik op het uitstapje naar het 
arboretum Trompenburg   

                                                                                                          
Zaterdag 15 december hebben we met een 
groep van 25 mensen het Arboretum in 
Rotterdam bezocht. We werden ontvangen 
met koffie en iets lekkers erbij. Dat was zeer 
welkom, want het was een gure dag. De 
warme sfeer van het Arboretum, waar dit weekend de Kerstmarkt werd 
gehouden maakte veel goed. In twee groepen zijn we door gidsen langs de 
zeer uitgebreide Ilex (hulst)- collectie geleid. Wat een verscheidenheid hebben 
we gezien! De hulst heeft het in het Arboretum duidelijk veel beter naar zijn zin 
dan bij ons op de kleigrond! Daarna heeft iedereen op eigen gelegenheid nog 
wat kunnen genieten van de sfeervolle kraampjes, waarna we weer huiswaarts 
gingen. Een geslaagde ochtend. 
 
 

Museumjaarkaart 
 
Tijdens excursies en reisjes bezoeken we ook regelmatig een museum. Ook dit 
jaar staan weer een paar uitstapjes op het programma waarbij dat het geval is. 
Leden met een museumjaarkaart kunnen deze dan gebruiken en hoeven niet 
mee te betalen aan de entréé gelden. Als je nog geen museumkaart hebt is het 
wellicht de moeite waard om er één te bestellen. Het is een persoonsgebonden 
kaart die een jaar lang onbeperkt toegang geeft tot circa 400 musea in heel 
Nederland. Kosten: € 64,90. Alleen bij heel bijzondere tentoonstellingen wordt 
een extra bijdrage gerekend. Dit wordt altijd van te voren gemeld. 
Kijk voor meer info en bestellen op www.museumkaart.nl 
 

 
 
 

http://www.museumkaart.nl/
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Matthijs en Romke 
 
Met vriendin bezocht Tuinier in september 2017 het museum Wierdenland in 
Ezinge en de tuinen van Matthijs Röling, ook in Esinge. Een bijzondere 
kennismaking, vooral omdat we daar bijzondere mensen ontmoetten. 

 
In het museum gaf 
Romke van der Kaa een 
lezing: ‘Hoe creëer je 
een wilde en 
aantrekkelijke tuin die 
niet veel onderhoud 
vraagt’. Romke is een 
kweker, freelance 
publicist en auteur van 
o.a. het boek: 
Verwilderen – laat de 
plant het werk doen. 
Romke gebruikte de tuin 
van Matthijs als 
uitgangspunt. Matthijs 
werd in 1943 geboren, 

een begenadigd kunstschilder, prachtige figuratieve kunst. prachtige stillevens, 
zijn tuin is vaak een inspiratie geweest voor heel mooie werken. Heel mooie 
stukken van hem waren in het Museum te bewonderen. De laatste jaren 
schildert Matthijs niet meer. 
 
Na de lezing van Romke gingen we naar de tuin van Matthijs (300 meter lopen) 
en ontmoetten daar de kunstschilder in ruste. In een weelderige fauteuil 
gezeten in zijn tuin, een prachtige wilde tuin, ontving hij ons. De afbeeldingen 
van de tuin die in het museum te bewonderen waren en het verhaal van 
Romke maakten de tuin nog mooier. Een belevenis die Tuinier niet snel zal 
vergeten. 
 
De tuin kunnen we niet naar de Hoeksche Waard halen maar Romke van der 
Kaa wel. We moeten toch eens proberen om Romke naar de Hoeksche Waard 
te halen om zijn verhaal aan de leden van onze afdeling te vertellen. De 
werken van Matthijs Röling kunt u in veel musea bekijken of op internet 
opzoeken 
 

Tuinier 
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      50 jaar lid van 

GROEI & BLOEI 

Hoewel de afdeling Hoeksche Waard volgend jaar pas 40 jaar bestaat hebben 
we onder onze leden toch iemand met een 50 jarig lidmaatschap. Begonnen in 
de afd. Spijkenisse, heeft Koos Valkenburg de afdeling Hoeksche Waard 
opgericht. Vele jaren heeft hij de afdeling als voorzitter bestuurd. Tijdens de 
Algemene Ledenvergadering zullen we hier nog even bij stilstaan, maar vanaf 
deze plek willen we Koos alvast feliciteren! 

 
 
 
 
 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt juni 2019. 
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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