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Beste leden,        Maasland, 20.6.2022 
 
Even bijpraten over twee activiteiten die geweest zijn en een komende van onze bevriende 
organisatie Volkstuinvereniging Thurlede. 
 
 
Midden-Delflanddag, 18 juni en Nationale Open Tuinen Week 
 
Op de laan bij de Open Tuin van Ineke van der Kooij in Maassluis waren Jannilies en Thérèse  
present met een geïmproviseerde Groei & Bloei kraam. De uitstalling van kleurige plantjes, 
parasols en spandoeken trok wel de aandacht. 
 

Ondanks de warmte kwamen redelijk veel mensen een kijkje nemen, een praatje maken en 
gelijk even advies vragen over een tuinprobleempje. Niet alle planten uit de voorraad van 
Thérèse konden mee naar de kraam, maar het grootste deel van de eenjarigen is nu wel 
verkocht voor het Goede Doel: Hulphond Nederland. De vaste planten kunnen de hele 
zomer door nog verkocht worden aan huis (pzwaard@caiway.nl) 
 
De open tuin van Ineke kon zich verheugen in 
een aardig aantal bezoekers. Ook zij verkocht 
stekjes en er stond een potje voor giften voor 
de Hulphond. 
 
De open tuin van Jolanda Ammerlaan aan de 
Kwakelweg in Maasland lag jammer genoeg 
niet zo erg op de route op deze Midden-
Delflanddag. Hopelijk kan er op een andere 
dag nog eens een bezoek gebracht worden 
want ook deze tuin is het bezoeken waard. 
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Verslag Tuinen autotocht Oostvoorne en Rockanje, 
zaterdag 18 juni 2022 
 
Het is prachtig weer en niet te heet wanneer we bij onze 
eerste tuin arriveren, Tuin 40(14) van de familie 
Griffioen en van Teijlingen in  
Oostvoorne.  
 
Een tuin met strakke lijnen en een watertje dat door de 
hele tuin stroomt, met verschillende soorten waterlelies. 
We worden hartelijk ontvangen en krijgen een 
rondleiding en zien twee prachtig volgroeide Wisteria’s 
die de veranda een exotisch uiterlijk geven, een klein 
geïntegreerd groentetuintje, in zijn geheel een goed en 
mooi onderhouden tuin. 
 
We nemen hartelijk afscheid en gaan verder naar de 
volgende tuinen. Het is inmiddels warmer geworden 
maar door een heerlijk windje blijft het aangenaam. We 
picknicken in de tuin van de familie Van Waardhuizen 
37(20) en genieten van een schitterend uitzicht met 
mooie grote papavers aan de rand van de tuin. We 
wanen ons op vakantie. 

 
Ook de tuin van Jur 
en Hein van Hoorn 
39(18) is prachtig. 
Groot en uitgebreid 
met hoge oude 
bomen.  
We genieten volop 
van al het lekkers dat 
de beiden heren 
gebakken hebben en 
ook hier weer een 
hartelijk ontvangst en 
uitgebreide 
rondleiding door de 
tuin.  

 
We gaan naar huis met plantjes van de snijboon, zaden van de grote klaproos en delphinium, 
er is veel dat weggeven wordt en je mocht het zelf uitkiezen. 
Het is een fijne dagtocht geweest. 
 
Jennifer Mulder 
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Verder was er een verzoek van de Volkstuinvereniging Thurlede, waar op regelmatige basis 
mee samengewerkt wordt, om jullie op de hoogte te brengen van hun Open Tuinen dag: 
 
Op zaterdag 25 juni organiseert volkstuinvereniging Thurlede een open tuinen dag. Niet om 
nieuwe leden te werven (volkstuinieren is weer zo populair dat er een ledenstop is) maar om 
aan geïnteresseerden te laten zien hoe mooi het op het volkstuincomplex is, en wat een 
diversiteit aan tuinen er is.  

 
Tussen 13.00-16.00 uur kunnen bezoekers langskomen op het complex en ook op een aantal 
tuinen, die speciaal voor die dag zijn opengesteld. Ze kunnen een kijkje nemen, een praatje 
maken en tips krijgen over tuinieren. Veel tuinders hebben immers jarenlange ervaring en 
die willen ze graag delen met de bezoekers die langskomen. 
 
Er doen zo'n twintig tuinders mee. Mensen die trots zijn op hun tuin of die het gewoon leuk 
vinden om te laten zien op welke manier zij tuinieren. En juist de diversiteit van al die tuinen 
maakt het volkstuinieren zo leuk. Dus bent u altijd al nieuwsgierig geweest naar wat er 
gebeurt achter de hekken van het volkstuincomplex, kom dan op 25 juni naar de open 
tuinen dag. U kunt bij de tuinwinkel (die u vindt bij de ingang van het complex op Parkweg 
428) een flyer en plattegrond ophalen waarop de deelnemende tuinen vermeld staan.  
 
Deze tuinen zijn ook te herkennen aan een bordje aan het tuinhek.  
De tuinders vertellen u graag alles over hun tuin.  
 
Tot zover alle dienstmededelingen, 
groet, 
Thérèse 
20.6.2022 


