1. Tuin van Petra Kas, “Groen is’t”
Groeneweg 6, 4371 RP Koudekerke
Geopend: za 18 en zo 19 juni
Functionele tuin (veel fruit, kruiden, groententuin), met
ook ruimte voor dieren (kippen, konijnen, kwartels,
honden). Verhoogde bakken om in te stekken/kweken en
om groenten te kweken voor het “tuinplezier” van de
mensen in de zorgkwekerij. Verkoop van sedummixmatten
en beperkt assortiment planten voor daken/rotstuinen.

OPEN TUINEN WEEKEND 2016
1. Tuin van Petra Kas, “Groen is’t”
Groeneweg 6, 4371 RP Koudekerke (ZA/ZO)

2. Tuin van Eric en Irene Bookelaar
Dishoekseweg 37, 4371 NB Koudekerke (ZA/ZO)

3. Tuin van Ben en Conny Walraven “De Houtenhandsche Hof”
Wielemakersbaan 4, 4371 PM Koudekerke (VRIJ/ZA/ZO)

4. Tuin fam. Gerretsen

2. Tuin van Eric en Irene Bookelaar
Dishoekseweg 37, 4371 NB Koudekerke
Geopend: za 18 en zo 19 juni
De tuin is ca. 4.500 m2. Grote lange borders met grote
groepen dezelfde planten, afgewisseld met siergrassen
(geïnspireerd door Piet Oudolf). Een grote vijver en
grasvelden. Het geheel gaat naadloos over in het
boerenlandschap. De tuin is voor een deel pas twee jaar
oud maar ziet er al mooi uit! Er is koffie met cake.

Burg van Woelderenlaan 100-27, 4384 LV Vlissingen (VRIJ/ZA,
aangepaste tijden)
5. Tuin van mevr. C. Stroo; plus PR-stand G&B Walcheren
Tooroplaan 16, 4382 VR Vlissingen (ZA)
6. Tuin van Matty en Piet Schout “t Puntje”
Rammekensweg 6, 4389 TZ Ritthem (VR/ZA/ZO)
7. Tuin van Joke Cijsouw “’t Hofje”
Noordweg 4, 4373 SM Biggekerke (VRIJ/ZA)
8. Tuin van Jacqueline en Frank Geluk “De Dorpstuun”
Loodhol 17, 4364 CA Grijpskerke (ZA)
9. Tuin van Els en Piet Roekamp
Oostkapelseweg 16, 4364 RD Grijpskerke (ZA)
10. Tuin van Carrie en Frits Bosma
Boshoekweg 7, 4353 SE Serooskerke (ZA/ZO)
11. Tuin van Jo en Leunis Minderhoud
Prelaatweg 88, 4363 NJ Aagtekerke (VRIJ/ZA/ZO)
12. Tuin van Bram Rodenburg en Lieneke Hubrechsen
Koudekerkseweg 11, 4335 HC Middelburg (ZA/ZO)
13. Tuin van Trienke Wams
Kruitmolenlaan 7, 4337 KN Middelburg (VRIJ/ZA/ZO)
14. Zeelandplant, Ravesteinweg 3, 4364 TD Grijpskerke
rozen- en hortensiadag + PR stand G&B Walcheren (ZA)

3. Tuin van Conny en Ben Walraven
“De Houtenhandsche Hof”, www.wb4.nl
Wielemakersbaan 4, 4371 PM Koudekerke
Geopend: vr 17, za 18 en zo 19 juni
De 4500 m2 grote tuin is onderverdeeld in strakke tuinen
omzoomd met buxus waarin gevarieerde borders. Een
grote natuurvijver, een grassenborder, boomgaard, een
moestuin met bekende en onbekende groenten en een
hobbykwekerij. Expositie met een steeds wisselende
collectie hedendaagse stenen sculpturen.
Auto: Wielemakersbaan v.a. Strandweg inrijden.
Fiets v.a. Dishoekseweg fietspad Koudekerke ri duinen (kruist
Wielemakersbaan). Routepl: Strandweg 1 invoeren.

Openingsdagen en tijden
Vrijdag 17 juni, 10:00-17:00 uur
Zaterdag 18 juni, 10:00-17:00 uur
Zondag 19 juni, 10:00-17:00 uur

Let goed op de dagen en tijden !!
Niet alle tuinen zijn alle dagen van vrijdag t/m
zondag open! Let dus goed op de openingsdagen
en –tijden om teleurstelling te voorkomen.

Op onze website walcheren.groei.nl
vindt u nog veel meer informatie over de gratis
toegankelijke tuinen (en kunt u fietsroutes
downloaden). Voor vragen over dit weekend kunt u
terecht
bij
Christien
van
den
Bosch:
chrvdbosch@zeelandnet.nl tel 0118-634916
of Lieneke Hubrechsen: awjrodenburg@hetnet.nl

4. Tuin van de fam. Gerretsen
Burg van Woelderenlaan 100-27, 4384 LV Vlissingen
Geopend: vr 17 (13.00 -20.00) en za 18 juni (10.00-16.30)
Prachtige, verscholen tuin (ca. 3500 m2) aan de voet v.d.
duinen. Een formeel, strak gedeelte met rechthoekige
vijver, een pergola met rozen en clematissen, veel
bloeiende planten. Naar buitenrand landschappelijker met
natuurvijver en bloemenwei.

5. Tuin van mevrouw Stroo
Tooroplaan 16, 4382 VR Vlissingen
Geopend: za 18 juni. Er is een stand van G&B Walcheren.
De tuin is nog geen jaar oud maar wordt een romantische,
spannende tuin. Een pergola met diverse klimmers (rozen,
clematissen). Lage en hoge heggetjes, bomen en struiken.
Alles moet nog wat groeien, maar belooft al veel.

9. Tuin van Els en Piet Roekamp
Oostkapelseweg 16, 4364 RD Grijpskerke
Geopend: za 18 juni
Een ca. 3.000 m2 grote tuin met kleine boomgaard (appelen perenbomen). Achtertuin met twee grote borders.
Voortuin borders, gras. Zijtuin: kleine moestuin in wording.
Waarsch. expositie van beelden; zéker koffie en thee.

6. Tuin van Matty en Piet Schout “t Puntje”
Rammekensweg 6, 4389 TZ Ritthem
Website: www.t-puntje.nl
Geopend: vr 17, za 18 en zo 19 juni
Een aangename combinatie van sier- en moestuin. Er is een
aparte grassentuin en een rozenhoek. In het midden een
uitgebreide kruidentuin en een perceel zacht fruit. Centraal
de royale moestuin met kweekkas. Verkoop van beperkt
aantal stekjes en planten (kweekkas), bloemzaden van
eigen kweek. In het theehuis koffie/thee en koude dranken
met vers gebak. Rolstoelvriendelijk en een gastentoilet.

10. Tuin van Carrie en Frits Bosma
Boshoekweg 7, 4353 SE Serooskerke
Geopend: za 18 en zo 19 juni
In het buitengebied met landbouw, een tuin van ca. 1,2 ha,
omgeven door een Zeeuwse haag. Een hoogstamboomgaard, rozentuin en koeienput. Een pluktuin met
pergola, rozen- en bessenstraatje. Borders met grassen
naar Piet Oudolf en Chris Ghyselen. Een imker heeft
achterin een aantal bijenkasten geplaatst.

7. Tuin van Joke en Henk Cijsouw “’t Hofje”
Noordweg 4, 4373 SM Biggekerke
website: www.tuinthofje.nl
Geopend: vr 17 en za 18 juni
Een romantische, landelijk gelegen cottage tuin met
uitzicht tot aan de duinen. Borders op kleur; rondom het
huis in vloeiende belijning. De heggen van taxus, beuk en
lonicera geven structuur. In de zomer veel rozen. Kunst in
de tuin. Verkoop van planten en leuke brocante.
8. Tuin van Jacqueline en Frank Geluk “De Dorpstuun”
en keramiek “De Kleiboenke”
Loodhol 17, 4364 CA Grijpskerke
Geopend: za 18 juni
De tuin bestaat uit veel diverse planten, en wordt door de
kenners onder ons een beetje romantisch genoemd. Er is
natuurlijk weer een nieuwe collectie keramiek. De
opbrengst van de koffie en een deel van de verkoop van de
keramiek is bestemd voor een schoolproject in Gambia.

11. Tuin van Jo en Leunis Minderhoud
Prelaatweg 88, 4363 NJ Aagtekerke
Geopend: vr 17, za 18 en zo 19 juni
De tuin, incl. woning, beslaat ca. 3.000 m 2 en bestaat uit
vier delen: fruitbomen, gazons, sierplanten, vijvers en
terrassen. Een formele voortuin met gazon, bloemperken
en buxushaagjes. Lange borders, ca. dertig meter, een
berceau met perenbomen en ramblers. Een moestuin in
mandala vorm, een kas, een pergola met druiven. Verkoop
van eigengemaakte producten en plantjes. Demonstratie
klankschalen uit Tibet om 11.00 en 16.00 uur.
12. Tuin van Bram Rodenburg en Lieneke Hubrechsen
Koudekerkseweg 11, 4335 HC Middelburg
Geopend za 18 en zo 19 juni
Stadstuin van ca. 800 m2 (voor/zij/achter) met strakke
borders qua lijn, maar losjes ingevuld. Grote vijver, direct
aangrenzend aan de veranda en kas. Tuin grenst aan
Toorenvliedtwegje / park Toorenvliedt; dus veel
omgevingsgroen.

13. Tuin van Trienke Wams
Kruitmolenlaan 7, 4337 KN Middelburg
Geopend vr 17, za 18 en zo 19 juni
De tuin heeft aan de achterkant terrassen, zodat het
gemakkelijker werkt. Geen grote tuin, maar wel met een
verscheidenheid aan planten. De zij- en achtertuin liggen
aan het water. Trienke heeft als hobby pottenbakken en
beeldhouwen en stelt haar werk graag ten toon. Koffie en
thee staat klaar.
14. Zeelandplant: rozen- en hortensiadag
Ravesteinweg 3, 4364 TD Grijpskerke
Geopend za 18 juni van 9.00-17.00 uur. Er is een stand
van G&B Walcheren. Een dag die in het teken staat van
rijkbloeiende hortensia’s en rozen.

Tijdens de nationale tuinweek
van 11 t/m 19 juni 2016
organiseert Groei&Bloei
Walcheren nog
enkele activiteiten:
11 juni 2016, Intratuin,
Galgeweg 5, Koudekerke: 10:00-15:00 uur
Actie: Tegel eruit, plant erin. Bij inlevering van een
tegel ontvangt u twee gratis planten. PR-stand Groei &
Bloei afdeling Walcheren aanwezig.

15 juni 2016, 18.30 uur: Avondexcursie De
Schotsman o.l.v. gids. Kosten: leden € 4,50; niet-leden
€ 7,50. Aanmelden niet meer mogelijk.

16 juni 2016, 18:30 tot 21:00 uur: Boeketten
plukken en binden op Hof Hazenberg. Kosten:
Leden € 8.-, niet-leden € 10,-. Opgeven bij Ineke
IJzerman: ina.yz006@gmail.com (vóór 10 juni).

Vrij 17 t/m zo 19 juni 2016: Open Tuinen (gratis).

