
 

1.   OOSTKAPELLE  (VRIJ/ZA) 
2    AAGTEKERKE    (ZA/ZO) 

3.   GRIJPSKERKE    (VRIJ mi/ZA)  
4.   MIDDELBURG (St.Laurens) (ZA/ZO) 
5    ZOUTELANDE   (VRIJ/ZA) 
6.   BIGGEKERKE    (VRIJ/ZA) 

7.   KOUDEKERKE   (VRIJ/ZA/ZO) 
8.   KOUDEKERKE   (ZA) 
9.   KOUDEKERKE   (ZA/ZO) 
10. MIDDELBURG  (ZA/ZO) 
11  MIDDELBURG  (ZA) 
12. MIDDELBURG  (VRIJ/ZA/ZO) 
13. MIDDELBURG  (ZA/ZO) 
14. OOST-SOUBURG  (ZA/ZO) 
 

 
Meer informatie op de website: 

www.walcheren.groei.nl of via 
chrvdbosch@zeelandnet.nl / rodenburg51@gmail.com 

 

 

Open Tuinen:  openingsdagen en -tijden 
Vrijdag  18, Zaterdag 19, Zondag 20 juni 2021 

van 10.00 – 17.00 uur.  TOEGANG is GRATIS! 
Let op de dagen (en soms afwijkende tijden)! 
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WALCHEREN

mailto:chrvdbosch@zeelandnet.nl


Tuin 1: Frans en Betsie de Visser 
OOSTKAPELLE 

Geopend op vrij 18 en za 19 juni 
De tuin is ca.700 m2 en gelegen aan de rand van de Mantelinge. Er 
wordt getuinierd op zandgrond met voor- en nadelen, maar 
heerlijk om in te werken. Het hele jaar door is er wel iets 
bloeiends. Er is keramiek in de tuin aanwezig.   
 

Tuin 2: Jo en Leunis Minderhoud, “Klanktuin 88” 
AAGTEKERKE 
Geopend op za 19 en zo 20 juni  
Een tuin van 3000 m2 met verschillende delen waarin plaats is voor 
fruitbomen, vijvers, diverse borders en terrassen en een 
cederhouten kas. Verder is er een geheel biologische groentetuin 
met een kippenhok. 
 

Tuin 3: Willeke en Ruud Verschuur, “De Pionier-Ster” 

GRIJPSKERKE 
Geopend op vrij 18 (13-17 uur) en za 19 juni (10-17 uur) 
Relatief jonge tuin van 3300 m2. Kleurrijke lange borders. 
Verrassend zijn de eilanden en de dijk met grassen, vaste planten 
en strandpalen. Groentetuin met rozenpergola, omzoomd met 
schapenhek en eenjarigen. Mini boomgaard; op diverse plekken is 
fruit geïntegreerd. Wandeling door de tuin via de wegeling 
achterin. Nieuw: vintage rozentuin, mix van Engelse rozen en vaste 
planten. Gelegenheid voor koffie/thee;  planten en jam te koop. 
 

Tuin 4: Henk en Dees Weemaes 
MIDDELBURG (ST.LAURENS) 
Geopend op za 19 en zo 20 juni  
Perceel van 1200 m2. Globaal is de tuin in drieën verdeeld: deel 1 
met het terras, de pergola met druif en tuinhuis; deel 2 met 
grasveld en moestuin en deel 3 met terras, vijvers en de prachtige 
treurwilg. Kom maar gewoon lekker kijken en even uitrusten met 
een kopje koffie of thee! 
 

Tuin 5: Fam. Dingemanse 
ZOUTELANDE 

Geopend vrij 18 en za 19 juni 
Kloostertuin Werendijke is in 2008 aangelegd; gebaseerd op het 
voormalige Benedictinessenklooster uit de 13e eeuw. De tuin is ca. 
2000 m2 groot en kenmerkt zich door  grote zichtlijnen met rechte, 
kruisvormige en symmetrische paden en vakken met klassieke 
vierkante vormen. De tuin is divers met o.a. een moes-, kruiden-, 
bloementuin, boomgaard en biedt vele leuke zitjes. 
 

Tuin 6: Joke en Henk Cijsouw, “’t Hofje” 
BIGGEKERKE 
Geopend op vrij 18, za 19 juni 
Tuinieren is de grote passie van Henk en Joke Cijsouw. Rond hun 
boerenhof is een pracht van een tuin gerealiseerd met veel 
borders, mooie buxussen en ook volop bloemenkleur van 
bijvoorbeeld de rozen. Beestjes kijken kan ook. Er zijn ganzen en 
schapen. Verder is er koffie met wat lekkers en brocante te koop. 

 
Tuin 7: Ben en Connie Walraven, “De Houtenhandsche Hof” 

KOUDEKERKE 
Geopend op vrij 18, za 19 en zo 20 juni  
De basis van de 4500 m² tuin is in 1995 gedeeltelijk ontworpen 
door mevrouw Poley uit Nisse. Onderverdeeld in strakke tuinen 
waarin gevarieerde borders met veel vaste planten, een grote 
natuurvijver, lange grassenborder, boomgaard, moestuin met 
bekende en onbekende groenten en een hobbykwekerij. Tevens 
een diversiteit aan hedendaagse sculpturen van hardsteen. 

 
Tuin 8: Eric en Irene Bookelaar, “Hof Coukercke” 
KOUDEKERKE 
Geopend op za 19 juni 
De tuin ligt tussen de akkers, mooie vergezichten. Dit is bewust 
gedaan, geïnspireerd door het boek Landschap in Landschappen 
van Piet Oudolf. Een deel van de tuin ligt rond het huis; ‘t grootste 
stuk ligt naast het huis. In de tuin een grote vijver, lange en diepe 
borders. Er zijn planten te koop en er is koffie, thee en cake. 

 
Tuin 9: Zorgkwekerij Groenis’t, Petra Kas 
KOUDEKERKE 
Geopend op za 19 en zo 20 juni 
Wat begon als weiland met een aantal kweekbakken erop, is 
‘gecultiveerd’ tot een gebruiks-, ontdek- en ideeëntuin of 
functionele en natuurlijke belevingstuin. 

 
Tuin 10: Martien Burger en Heidie Menheere 
MIDDELBURG 
Geopend op za 19 en zo 20 juni 
Voor- en achtertuin gebaseerd op de Engelse cottage tuin, dus met 
veel vaste planten en vijvers. De achtertuin is 2 jaar geleden 
grotendeels gerenoveerd na een erfaanpassing en biedt een wijds 
uitzicht op de open strook tussen Middelburg en Vlissingen. 
 

 

Tuin 11: Joshua en Auke  
MIDDELBURG 
Geopend op za 19 juni 
Na een verbouwing van het huis, is begonnen de verwilderde tuin 
met alleen struiken, bomen en gazon op te knappen. Het grote 
gazon bleef, een aantal bomen en struiken zijn gerooid. Door het 
planten van vaste planten en struiken wordt het meer een tuin. 
Veel planten zijn gekregen stekjes of probeersels. De tuin oogt 
groen, natuurlijk en is voor de eigenaren een Utopia in de stad. 
 

Tuin 12: Trienke Wams 
MIDDELBURG 
Geopend op vrij 18, za 19 en zo 20 juni  
Een stadstuin van 700 m2 aan het water. Grotendeels aangelegd 
in terrassen met verhoogde borders om het tuinieren ook op 
latere leeftijd mogelijk te houden. De tuin heeft een grote 
verscheidenheid aan bijzondere planten en struiken. Ook zal er in 
de tuin keramiek en beeldhouwwerk tentoongesteld worden. 
 

Tuin 13: Christien v.d. Bosch en Thomas Collette 
MIDDELBURG 
Geopend op za 19 en zo 20 juni  
De tuin is niet groot, 500 m2, en overzichtelijk. Wij denken dat onze 
tuin, voor iemand die ideeën op wil doen om de biodiversiteit in 
eigen tuin te vergroten, een bron van inspiratie kan zijn. Er is een 
vijver, een kruidentuin, enkele borders met planten voor bijen en 

vlinders en een grasveld met wilde bloemen. Leuk als u onze tuin 
komt bezoeken; we willen graag onze ervaringen met u delen. 
 

Tuin 14: Monique den Ouden 
OOST-SOUBURG 
Geopend op za 19 en zo 20 juni 
Tuinontwerphulp van Liesbeth Hamelink en samen met haar 
gekozen voor ronde vormen. We kunnen lekker genieten in de 
tuin, omdat er altijd wat bloeit en altijd wat te vinden is voor bijen 
en vogels. Gekozen voor veel eetbare planten naast sierplanten. 
Notenbomen en struiken, fruit, een moes- en een kruidentuin. 
Kortom, een heerlijke tuin om in bezig te zijn of lekker te relaxen. 
 

 

Open Tuinen  
Gratis toegang van 10.00-17.00 uur  

conform de geldende coronamaatregelen v.h. RIVM

 


