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Voorwoord 

Volgens mij is 2021 het eerste jaar sinds ons bestaan dat er geen 
Groentje is gepubliceerd. Gelukkig dit jaar weer wel. Het is een 
handig naslagwerk voor allerlei afdelingsinformatie. Ook willen 
we graag onze trouwe adverteerders weer een hand toesteken. 
De uitgave van dit Groentje is ook een hoopvol teken voor ons. Geleidelijk aan 
zullen de corona maatregelen verdwijnen en kunnen we weer als vanouds bij 
elkaar komen om samen leuke activiteiten te doen. Er staan al veel activiteiten op 
het programma maar er zullen in het loop van het jaar nog verschillende 
toegevoegd worden. De nationale tuinweek is nog niet ingevuld en ook staan er 
geen lezingen gepland. Die willen we pas weer organiseren als het zonder 
maatregelen kan; dat lijkt ons wel zo gezellig. De ALV van 2021 is uitgesteld en ook 
met het plannen van de ALV 2022 wachten we nog even af. De afgelopen jaren 
heeft Jurjen van Opstal diverse praktische workshops gegeven. Helaas stopt hij 
hiermee. We zijn nog op zoek naar een goede vervanger uit de regio.  
Dit jaar bestaat de landelijke organisatie “Groei&Bloei” 150 jaar.  Er is een speciaal 
logo voor dit jubileumjaar en er staat elke maand iets leuks op het programma. 
Houd hiervoor het blad en de website Groei.nl in de gaten. 
Van 25-29 mei is het grote Groei&Bloei tuinevenement “Gardenista” op Havezate 
“Alerdinck”. We gaan hier niet met een gezamenlijke dagreis naar toe. Het is te 
ver om dit in één dag te doen, maar het is zeker interessant om dit te combineren 
met een korte vakantie in het oosten van het land. 
Elk jaar maken we weer een interessant programma. Misschien zijn er 
onderwerpen die u mist of heeft u een idee om iets op een andere manier uit te 
voeren. Dan horen we dat graag. Een vereniging kan alleen bloeien met de inbreng 
van zoveel mogelijk leden. 
Namens het bestuur en de vrijwilligers van de afdeling Walcheren wens ik u een 
heel goed tuinjaar toe met veel prachtige groen activiteiten.  

Namens het bestuur, Christien van den Bosch, voorzitter 
 

Colofon 

Het Groentje Jaargang 38  -  2022 

Redactie:   Herma Angel, Margreet Roelse 
Redactieadres:  zie adressenlijst achterin het Groentje. 
Aan dit Groentje werkten mee: Christien v.d. Bosch, Dolf en Willy de Nooijer, 
Lieneke Hubrechsen, Liesbeth Hamelink, Lien Osté, Sietske van Liere, Agnes Tange, 
Margreet Roelse, Judith Weijland en Wendela van Dijken.  
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Mededelingen van het bestuur 

 
Betalingen van activiteiten 

Om het werk voor de penningmeester eenvoudiger te maken, verzoeken wij u om 
op alle aanmeldformulieren en betalingsopdrachten altijd uw lidmaatschaps-
nummer en de activiteit te vermelden. Misschien ten overvloede, maar partners 
en/of huisgenoten van abonnementhouders betalen de ledenprijs voor de 
activiteiten. Zie verder het uitvoerige protocol op de volgende pagina. 

Nieuwsbrieven 
Naast het “Groentje” en de website walcheren.groei.nl zijn er de nieuwsbrieven. 
Deze zijn een aanvulling op het Groentje en de website. U kunt zich (leden en niet-
leden) via de website gratis abonneren op de digitale nieuwsbrief. Voor leden 
zonder emailadres is het mogelijk om zich te abonneren op de papieren versie van 
de Nieuwsbrief. Wijzigingen van emailadres graag z.s.m. doorgeven aan Dolf de 
Nooijer email: ganooijer@zeelandnet.nl of melden via info@walcheren.groei.nl. 

Aanmelden via de website 
Aanmelden voor een activiteit is mogelijk via (liefst) de website of schriftelijk.  
Uw digitale of schriftelijke inschrijving bij activiteiten wordt later bevestigd.  

Ledenadministratie 

Adreswijzigingen en andere wijzigingen die betrekking hebben op het lid-
maatschap van Groei&Bloei kunt u doorgeven aan: 
Groei&Bloei, Postbus 485, 2700 AL Zoetermeer of mailen naar leden@groei.nl.  
De afdeling wordt automatisch op de hoogte gebracht van deze wijzigingen. 

Dit Groentje gedrukt en digitaal 
Dit Groentje bevat een jaarprogramma en verschijnt in gedrukt formaat en 
wordt verstuurd aan alle leden. Het is ook te downloaden en te lezen via onze 
website. Andere mededelingen kunt u lezen in nieuwsbrieven die digitaal 
verspreid worden (meldt u zich hiervoor aan via de website of bij Dolf de Nooijer 
als u deze nog niet ontvangt). Over de tuinweek / open tuinen in juni verschijnt 
eind mei een (in kleur) gedrukte flyer. Deze wordt aan alle leden verzonden. 
  Zonder toestemming van het bestuur is het niet toegestaan informatie geheel 

of gedeeltelijk uit het blad over te nemen.  
De redactie kan de artikelen al dan niet plaatsen, inkorten en/of bewerken. Dit 
geldt voor de nieuwsbrief, de website en ook voor het Groentje.  
Website: www.walcheren.groei.nl. 

mailto:ganooijer@zeelandnet.nl
mailto:info@walcheren.groei.nl
mailto:leden@groei.nl


  

6    Groei&Bloei   Afdeling Walcheren       februari 2022 

Protocol Deelname Activiteiten 
 

PROTOCOL DEELNAME ACTIVITEITEN 

 
1. Uitgangspunt is dat in principe alle activiteiten, zoals lezingen, cursussen, 

plantenruilbeurzen, tuinreizen (één- of meerdaags), fietstochten, 
snertwandelingen, excursies etc., openstaan voor zowel leden als niet-
leden. Hierop gelden de volgende uitzonderingen: 

• Jaar- en Commissievergaderingen en Bestuurs- en Commissieleden 
avonden. 

• Indien het Bestuur besluit om een activiteit niet of maar beperkt open 
te stellen voor niet-leden. 

2. Een lid kan altijd maximaal één introducé meenemen. Deze wordt niet 
meegeteld als niet-lid (indien beperkte openstelling*). Huisgenoten zijn 
leden. 

3. Niet-leden en introducés betalen altijd een extra bedrag op de kostprijs 
voor de activiteit. Dit bedrag dient substantieel te zijn en minimaal € 1,- of 
circa 10%, met een maximum bedrag dat jaarlijks door het bestuur vooraf 
bepaald wordt. 

Toelichting 

Een introducé is iemand die aan een activiteit samen met een lid deelneemt. Op 
het aanmeldformulier worden zowel het lid als de introducé aangemeld. 

Een niet-lid is iemand die aan een activiteit deelneemt als zijnde buitenstaander 
en dient zich apart aan te melden. 

* Indien een Commissie besluit om een bepaalde activiteit niet of maar beperkt 
open te stellen voor niet-leden, dient de Commissie een verzoek in te dienen bij 
het Bestuur met onderbouwing van de reden en zal het Bestuur een besluit nemen 
en kenbaar maken aan de Commissie. Zijn er meer niet-leden aangemeld dan het 
maximum dan worden deze op de wachtlijst geplaatst. 

De meest recente versie van Protocol en Spelregels is altijd te vinden op de website 
www.walcheren.groei.nl. 
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Ledenontmoetingsavond en ALV  
 
 
In het voorwoord heeft u kunnen lezen dat wij nog geen definitieve datum hebben 
gepland voor de Ledenontmoetingsavond en de ALV. 
We gaan deze organiseren zodra de (meeste) coronamaatregelen niet meer van 
kracht zijn. 
We willen graag weer een gezellige ontmoetingsavond organiseren met hapjes en 
drankjes.  
We zullen u op de hoogte stellen via onze website en met een speciale 
nieuwsbrief. 

Namens het bestuur, Christien v.d. Bosch, voorzitter 

 

 
Lezingen 2022 
 
De afgelopen twee jaar heeft Martine van der Meule elke keer een lezingen 
programma gemaakt. Helaas hebben we steeds weer moeten besluiten om deze 
niet door te laten gaan. Daarom is besloten om alleen een lezing te organiseren 
als het weer kan zonder (veel) coronamaatregelen. De lezing zal dan aangekondigd 
worden via ons digitale platform. 
Heeft u echter suggesties voor onderwerpen dan horen we dat uiteraard graag.  
 

Namens het bestuur, Christien v.d. Bosch, voorzitter 
 

Coronamaatregelen 
 
Zoals in het voorwoord en ook hierboven vermeld staat hopen we dat de meeste 
maatregelen binnenkort aanzienlijk versoepeld worden. Desondanks kan het zijn 
dat bepaalde activiteiten, door ons of door derden georganiseerd, geen doorgang 
zullen vinden. Bij sommige artikelen zult u ook onder voorbehoud (o.v.) zien staan. 
Vooral daar waar (te)veel mensen bij elkaar komen.   
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Groenworkshop Ikebana 
Data:  zaterdag 26 februari (introductie les) 

vervolgcursus:  5, 12 en 26 maart 2022 
Tijd:   10.00-12.30 uur 
Locatie:  bloemenatelier Ilse van Es,  

Rijkebuurtweg 3, 4354 SE Vrouwenpolder 
Kosten: leden € 39,00; niet-leden € 49,50 (workshop) 
Cursus (3x) leden € 104,-/niet-leden € 118,50 (max. 5 deeln.) 

 
Tijdens de introductie en de daaropvolgende 3 daagse cursus Ikebana leer ik je de 
basisvaardigheden van de Ikebana bloemschikkunst. Grote fan van een paar 
bloemen in een vaas? Dan is ikebana wat voor jou. Deze Japanse kunst van het 
bloemschikken is al duizenden jaren oud en is zoveel meer dan alleen een paar 
bloemen in een vaas of potje zetten. Ikebana is een echte vorm van kunst.  
Happiness is to hold flowers in both hands. – Japans gezegde. 
 
Introductieworkshop 
Tijdens de introductieworkshop zal ik uitleggen wat precies Ikebana inhoudt. De 
verschillende technieken van deze kunstvorm worden uitgelegd en de betekenis 
van de verschillende vormen komen aan bod. In deze workshop gaan we aan de 
slag met de eerste basisprincipes en maken een echt Japans bloemstuk volgens 
Ikebana traditie.  
Ikebana betekent letterlijk “levende bloemen” in het Japans. De bloemen, takken 
en natuurlijke materialen die je gebruikt bij ikebana staan symbool voor de 
schoonheid en de kracht van de hele natuur.  
 
Heeft u de smaak te pakken na deze eerste workshop dan is het mogelijk om met 
korting in te schrijven voor de cursus Ikebana. Hieronder volgt de inhoud van de 
cursus. 
 
De kunst van het weglaten 
Less is more: Waar het in onze cultuur vaak draait om de kleur en kwaliteit van een 
bloem of tak, draait het bij ikebana allemaal om de vorm ervan. Asymmetrische 
lijnen: Geen keurig rechte bloemstukken, het gaat bij ikebana om diepte, ruimte 
en asymmetrische lijnen.  
In en Yo: De Japanse Yin en Yang: tegenpolen maken elkaar compleet! 
Vergankelijkheid: Bij ikebana staat de vergankelijkheid van het leven vaak centraal. 
In veel ikebana-creaties vind je een bloem nog in de knop, als symbool voor hoop.  
Ruimte: Met ikebana gaat het om het creëren van ruimte, in plaats van ruimte te 
vullen.  

Opgeven 
voor  

19 febr. 
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Tijdens deze 3 daagse cursus leer ik je de basis vaardigheden van ikebana. Wat 
gaan we maken.  

Les 1 We beginnen met een bloemstuk in een 
schaal met een Kazan. Tijdens deze les leer ik je hoe 
je de Kazan moet gebruiken en maken we een 
asymmetrische compositie met yin en yang (in en 
yo). Voor deze les hoef je geen materialen uit de 
tuin mee te nemen. Je krijgt ondergrond, Kazan en 
bloemen en materialen van mij.  

Les 2 Voor deze les neem je groen, bloemen uit de 
tuin mee op basis van yin en yang (in en yo). Met 
deze techniek ga je anders naar je tuin kijken. We 
gaan een bloemen compositie maken op basis van 
oase (steekschuim). En een hand gebonden boeket 
Hiervoor neem je eigen groen/bloemen uit de tuin 
mee en de Kazan en ondergrond van de vorige les. 
Bij deze les krijg je ook bloemen, materialen en 
ondergrond van mij.  

Les 3 We maken een centerpiece voor op tafel. Bij 
deze les staat ruimte en diepte centraal. Je maakt 
een keuze uit een bloemen compositie met Kazan 

of met oase. Voor deze les neem je groen/bloemen uit de tuin mee. Geheel in de 
ikebana stijl. Een eigen ondergrond. En eventueel de Kazan. Bloemen en 
materialen krijg je van mij.  
 
Ilse van Es, bloemenatelier 
 

Margreet Roelse, Groenworkshops  
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Aanmelden Open Tuinen Dagen 
vóór 1 maart 
 
U kunt zich weer aanmelden voor deelname aan de Open 
Tuinen dagen van uw afdeling Groei en Bloei Walcheren 
die, zoals gebruikelijk, weer worden gehouden in het 3e weekend van juni. Dit is 
tevens het laatste weekend  van de Nationale Tuinweek 2022. Het gaat om vrijdag 
17, zaterdag 18 en/of zondag 19 juni. Openstelling van uw tuin van 10.00-17.00 
uur (geen avond openstelling). Het kan zijn dat u maar 1 dag open wilt zijn. In dat 
geval graag op zaterdag. 

Het thema voor 2022 is: De Stads- en Balkontuin. Een balkontuin is natuurlijk niet 
geschikt voor Open Tuinen, maar wij zouden het wel heel leuk vinden als leden 
met een stadstuin (groot of klein) een keer mee zouden willen doen. 

Uw tuin hoeft echt niet persé groot te zijn, of helemaal spic en span. Ook tuinen 
die bijv. nog in aanleg zijn, zijn interessant om te bekijken en kunnen bezoekers 
inspireren. 

De toegang voor de Groei en Bloei tuinen tijdens de Open Tuinen dagen is, in 
verband met de promotie voor Groei en Bloei, zowel voor leden als niet leden 
gratis. Er kunnen planten, stekken en ervaringen worden uitgewisseld; u kunt als 
u dat wilt (laten) exposeren in uw tuin, muziek ten gehore (laten) brengen,  
brocante verkopen, koffie / thee aanbieden etc. De nadruk moet echter wel op de 
te bezoeken tuin liggen. 

Als u wilt meedoen mail dan uw naam, adres en telefoonnummer naar Lieneke 
Hubrechsen. Vermeld dan ook of u naast de zaterdag, op vrijdag en/of zondag 
open wilt zijn. Op deze manier kunnen we in de flyer aangeven dat alle tuinen op 
zaterdag open zijn en welke tuinen er op vrijdag en/of zondag NIET open zijn. Een 
korte omschrijving van uw tuin maakt het voor ons gemakkelijk om dit op te 
nemen in de Open Tuinen flyer en op de website van Groei & Bloei (deze mag u 
ook aanleveren na uw aanmelding). Als u wat foto’s van uw tuin wilt aanleveren 
voor de website, zou dat helemaal geweldig zijn. 

Graag alle gevraagde gegevens met een korte omschrijving van uw tuin en de 
eventuele extra activiteiten vóór 1 maart a.s. naar: rodenburg51@gmail.com 
 

Lieneke Hubrechsen 
Coördinator Plantenruilbeurs en Open Tuinen 

  

mailto:rodenburg51@gmail.com
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Tuinontwerpcursus 
 
Data:15 en 29 maart, 12 en 26 april en 10 mei 2022 
Van 19.00 – 21.30 uur 
Locatie: De Zandput, Zandput 5, 4353 BA Serooskerke 
 
 

 
Deze tuinontwerpcursus wordt gegeven door Liesbeth Hamelink.  
De cursus bestaat uit 5 dinsdagavonden. Eerder stond deze cursus gepland voor 
2020 en 2021. De deelnemers hebben zich al opgegeven en de cursus is dus vol. 
In 5 avonden gaan de cursisten aan de slag met de aanpak van een tuin, de indeling 
en de stijl. Ze werken de opdrachten thuis uit. 

Wendela van Dijken, Cursussen 
 
  

maart 
april 
mei 
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Workshop  
Een levende tuin maak je zelf 
Data:  23 maart, 18 mei en 29 juni 2022 
Tijd:  19.00 – 21.30 uur (min. 8 deeln.) 
Kosten: lid: € 5,50; niet lid € 8,50  
Locatie:  De Zandput, Serooskerke 

Wil je ook graag een tuin met meer kleur en meer leven?  
Doe dan mee aan de workshop “Een levende tuin maak je zelf”. Goed voor je 
gezondheid, de natuur en het klimaat. Voor wie hier wat hulp en inspiratie bij kan 
gebruiken organiseert Groei en Bloei een 2,5 uur durende workshop. Onder leiding 
van Astrid van der Poel en Wendela van Dijken krijg je tips en voorbeelden om 
jouw tuin aantrekkelijker te maken. Aantrekkelijker voor jezelf, voor vogels, 
insecten en andere dieren. Het is een praktische workshop waarbij deelnemers in 
een aantal stappen een schets maken voor hun eigen tuin. Bent u zelf al een 
doorgewinterde tuinier, vertel dan aan iemand die wel wat hulp kan gebruiken om 
de tuin wat “levender” te maken over deze workshop.  
Wat bedoelen we met “een levende tuin”?  
Ga voor meer informatie naar de site www.delevendetuin.nl. 
Waarom een levende tuin? 

• Een levende tuin is gezond voor je. Het kijken naar groen alleen al maakt je 
rustiger, slimmer en creatiever. 

• Een levende tuin is goed voor de natuur; ook kleine stukjes groen geven 
voedsel en beschutting aan dieren. 

• Minder verharding draagt bij aan droge voeten. Bij heftige regenbuien zakt het 
water snel de grond in. 

• Bomen, struiken en planten zorgen voor verkoeling tijdens hittegolven. 
De workshop 
Dit is zeker geen tuinontwerpcursus, daar zijn we ook niet voor bevoegd en 
opgeleid. De workshop is bedoeld voor beginnelingen in tuinieren en gaan de 
deelnemers, onder begeleiding, een praktisch en haalbaar ontwerp idee opstellen 
voor hun eigen tuin. Bv.: misschien heb je net een nieuw huis met een tuin die 
helemaal belegd is met tegels en wil je wat anders maar weet je niet hoe. Wij 
helpen je om (in ieder geval een hoekje) van je tuin wat mens- en diervriendelijker 
te maken. 
Voor wie: iedereen die groene vingers wil krijgen en in het bezit is van een tuin of 
tuintje. Deze korte workshop is vooral bedoeld voor mensen die nagenoeg geen 
ervaring hebben met tuinieren. 
Deze workshop is ontwikkeld door IVN Natuureducatie, Vogelbescherming en KNNV 

Vereniging voor Veldbiologie.           Wendela van Dijken, Cursussen 

23 maart 
18 mei 
29 juni 
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Excursie park Toorenvliedt 
Datum :   zaterdag 2 april 2022 van 10 tot 12 uur 
Verzamelen: Ingang Toorenvliedt Koudekerkseweg, 

Middelburg  
Prijs leden:  € 2,50; niet-leden: € 6,75 
 
Onder leiding van de IVN-gids Annemarie Stern maken 

we een wandeling door het park Toorenvliedt. Annemarie weet heel veel te 
vertellen over de geschiedenis en het park. 
Als de coronamaatregelen het toelaten, brengen we ook een bezoek aan de 
vogelopvang de Mikke. In de prijs zit een donatie voor de Mikke inbegrepen. 
Na afloop krijgt u koffie of thee met iets lekkers. 
Graag zelf een mok meenemen. 
Inschrijven vóór 1 maart bij Lien Osté, liefst via het aanmeldformulier op de 
website. 

Lien Osté, Reiscommissie 
 
 

Plantenruilbeurzen 

Data: zaterdag 26 maart en zaterdag 8 oktober 2022 
Tijd:  10.00-12.00 uur 
Locatie:  Tuindersbedrijf Kesteloo  

Middelburgsestraat 83A, 4371 ER Koudekerke 
 
Aanleveren planten vanaf 10.00 uur 
Start: stipt 11.00 uur 
Einde: rond 11.45 uur 

Alle soorten planten, goed gewortelde stekken en kleine struiken zijn welkom, 
graag voorzien van een label met naam, soort en kleur. 
 

De plantenruilbeurs is zowel voor leden als niet-leden toegankelijk. Voor 
beginnende tuiniers en voor niet-leden kunnen de aangeboden planten, samen 
met een advies van ervaren tuiniers, een mooie start zijn van hun tuinhobby en 
leden vinden misschien juist die plant die ze al lang wilden hebben.   
 

Lieneke Hubrechsen 
Coördinator Plantenruilbeurs   

2 april 
aanm. 
voor 

1 maart 

26 
maart 
8 okt. 
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Floraliaproject 2022 
 
Afgelopen 2 jaar is het Floraliaproject t.g.v. de 
Coronapandemie helaas niet doorgegaan. De 
Floraliacommissie hoopt dat het project in 2022 voor de 
38ste keer wel door kan gaan. 
Omdat het project de afgelopen 2 jaar niet is doorgegaan, 
is er eerst een inventarisatie uitgevoerd bij de vrijwilligers 
en vervolgens ook bij de scholen. 
Hiervoor zijn alle vrijwilligers (25) en de scholen (45) via de mail benaderd met de 
vraag of de vrijwilligers nog bereid zijn om hun medewerking te verlenen en of de 
scholen deel willen nemen in 2022 als het door kan gaan. Hieruit bleek dat 
nagenoeg alle vrijwilligers weer graag mee willen werken aan het project en 
kregen we erg leuke reactie van b.v. “ja natuurlijk doe ik weer mee”, “leuk hoor 
om het project weer te doen” enz. Er waren een paar vrijwilligers die, vanwege 
omstandigheden, niet mee konden doen en daarom zouden we als Floralia-
commissie het erg op prijs stellen als we nieuwe vrijwilligers zouden kunnen 
verwelkomen. 
Het aantal scholen dat wilde deelnemen was vergelijkbaar met voorgaande jaren 
en ook hier kregen we erg leuke en enthousiaste reacties. Hieruit bleek dat het 
enthousiasme bij de vrijwilligers en de scholen er nog steeds is. Dit gaf de 
Floraliacommissie veel steun en energie om te proberen om het project voor 2022 
weer ten uitvoer te kunnen brengen.  
De definitieve uitnodigingen naar de scholen zijn in de week van 17-21 januari 
verzonden.  
Met de leverancier van de plantjes (Tuinderij Kesteloo in Koudekerke) is er ook 
overleg geweest en ook zij zijn weer enthousiast; er zijn goede afspraken gemaakt 
en we hebben 700 plantjes besteld.  
Op 14 januari, na weer een persconferentie, hebben we als Floraliacommissie 
overleg gehad over de mogelijke uitvoering van het project waarbij ook de 
contactpersoon van het bestuur aanwezig was.  
We hebben toen een rigoureuze beslissing genomen, namelijk om de plantjes niet 
in een 9 cm pot te laten zetten door Kesteloo en dan door de leerlingen op school 
te laten verpotten naar een 12 cm pot. Dit hebben we gedaan om de kans dat het 
project door kan gaan aanzienlijk te vergroten. Als kinderen namelijk de plantjes 
in een grotere pot zetten, dan staan onze vrijwilligers heel dicht bij hen bij het 
helpen met plantjes eruit halen, in een grotere pot te zetten en deze met potgrond 
te vullen. Hierbij kan contact eigenlijk niet vermeden worden. Het is wel jammer 
het onderdeel van het verpotten door leerlingen te laten vervallen, maar het lijkt 
ons een goed idee om de vrijwilligers het dan bij de eerste les in de klas voor te  

april 
mei 
juni 
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doen met een plant. De kinderen kunnen dan de wortels van een plant zien en zien 
hoe verpotten in de praktijk in zijn werk gaat. 
De bezorging van de plantjes op de scholen staat gepland op 28 maart en de 1e les 
op de scholen vindt plaats van 29 maart t/m 1 april. 
De kinderen verzorgen de plantjes in de klas en de vrijwilligers gaan in totaal drie 
keer naar de school; eerst tussen 29 maart t/m 1 april voor de start van het project 
en daarna nog twee keer in overleg met de leerkracht. De 2e keer na de 
meivakantie en de 3e keer in juni om het Getuigschrift uit te delen. De vrijwilligers 
vertellen de kinderen over de soorten planten, de verzorging en het stekken en 
vaak nemen ze ook planten van huis mee om te laten zien. Er is een 
PowerPointpresentatie om het verhaal te ondersteunen. 
De Floraliacommissie hoopt natuurlijk dat het Floraliaproject in deze aangepaste 
vorm voor 2022 door kan gaan.  

Willy de Nooijer en Agnes Tange, Floraliacommissie  
 
Vrijwilligers Floraliaproject 2022 

Vind je het leuk om met kinderen te werken en houd je van een overzichtelijke 
tijdsinvestering, dan is Floraliavrijwilliger mogelijk iets voor jou. Om scholen, die 
mee willen doen niet teleur te stellen, zijn wij altijd op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers zodat we met elkaar kunnen zorgen dat dit project kan blijven bestaan. 
Het kost niet veel tijd: de eerste keer is dus tussen 29 maart en 1 april en daarna 
kun je het afspreken met de leerkracht: een keer in mei en een keer in juni. Het 
eerste bezoek (per groep) duurt in deze aangepaste vorm waarschijnlijk een half 
uur tot hooguit drie kwartier.  
De andere twee bezoekjes zullen ook rond een half uur duren, dat is vooral 
afhankelijk van hoeveel vragen de kinderen en/of leerkrachten hebben en of je 
nog veel laat zien aan bijvoorbeeld bijzondere stekken. Je kunt ook samen met 
iemand anders gaan. Dat is gezellig en je kunt elkaar aanvullen.  
Dus als je het leuk vindt om mee te doen of eens mee te lopen met iemand die het 
al vaker deed of als je eerst meer informatie wilt, neem dan zo snel mogelijk 
contact op met Willy de Nooijer tel. 634494 of willydenooijer@zeelandnet.nl. 
Op de website www.walcheren.groei.nl  kun je informatie vinden over het 
Floraliaproject https://walcheren.groei.nl/activiteiten/floraliaproject 2020 en om 
een indruk te krijgen over het verloop en resultaten van het project 2019 kun je 
ook eens kijken  op de volgende link van onze website: 
https://walcheren.groei.nl/terugblikken/floralia-project-2019  

Willy de Nooijer en Agnes Tange, Floraliacommissie  
 
  

mailto:willydenooijer@zeelandnet.nl
http://www.walcheren.groei.nl/
https://walcheren.groei.nl/activiteiten/floraliaproject%202020
https://walcheren.groei.nl/terugblikken/floralia-project-2019
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Groenworkshop Paasstuk 

Datum: zaterdag 9 april 2022 
aanvang: 10.30 uur 
Locatie:  Tuindersbedrijf Kesteloo, Middelburgse- 

straat 83A, 4371 ER Koudekerke 
Kosten:  leden € 28,95 / niet-leden € 38,45 (5-10 dln.) 
 

Op 9 april 2022 een leuke paasworkshop door Zoë de Boer.  
We gaan een paaskrans maken met diverse materialen en paasaccessoires. 
Tijdens deze workshop wordt er een voorbeeld meegedraaid en aan de hand 
daarvan kan iedereen meewerken of zelf een leuke en creatieve krans maken.  

Margreet Roelse, Groenworkshops 
 

Teken- en schilderworkshop 

Datum:    zaterdag 30 april 2022 
aanvang:  13.00 – 17.00 uur 
evt. vervolg: 7 mei 2022 
Locatie:    tuin Frans en Betsy de Visser, Oostkapelle 
Kosten:    leden:  € 35,95; niet-leden € 43,95  

 (incl. materialen) 
 

Mijn naam is Joke Konings en ik ben werkzaam als zelfstandig kunstenaar. Daarbij 
heb ik sinds 2014 een eigen bedrijf, Werkatelier INDEKUNST waarin ik  teken- en 
schilderlessen geef aan volwassenen. Ik ben lid van G&B en geniet met volle 
teugen van de open tuinen routes en de leuke extra’s, zoals lezingen, die G&B 
Walcheren aanbiedt. Ook hoop ik dit jaar te kunnen starten met de opleiding tot 
natuurgids gegeven door IVN Walcheren. Margreet heeft me benaderd met de 
vraag of ik een workshop buiten-tekenen/schilderen wil geven. Hartstikke leuk 
natuurlijk! Je krijgt de mogelijkheid, onder deskundige begeleiding, bloemen te 
schilderen of te tekenen. Ik leer je hoe je op een eenvoudige manier dit op papier 
krijgt. Misschien vind je het leuk om een deel van de tuin te schilderen of juist een 
detail, bijvoorbeeld een boom of een interessant hoekje?  Ook dat kan natuurlijk, 
er is veel mogelijk. De workshop gaat door bij een minimale deelname van 5 
personen en is geschikt voor beginners en gevorderden. Dus heb je zin in een leuke 
middag, geef je dan op.  
Joke Konings 

Margreet Roelse, Groenworkshops 
 

 
30 april 

 
9 april 
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Natuurbelevingstocht Plompe Toren 

Data: zaterdag 7 mei 2022 
Tijd:  10.00-12.00 uur 
Locatie:  Parkeerplaats Plompetorenweg (met eigen vervoer) 

Koudekerkseweg 12, 4328 NP Burgh-Haamstede 
Kosten:  Leden € 5,- (met korting); niet-leden € 9,50 
Deelnemers: min. 15; max. 20 
Opgeven  vóór 1 april 2022 bij Liesbeth Hamelink;  

liefst via het aanmeldformulier op de website) 
Meenemen: koffiebeker, verrekijker, goede wandelschoenen of laarzen 

Een natuurbelevingstocht in het Nationaal Park Oosterschelde (zuidkust van 
Schouwen Duiveland) o.l.v. een gids van Natuurmonumenten. Na afloop krijgt u 
koffie of thee met iets lekkers. Wees altijd voorbereid op regen en wind. Graag 
vermelden of u koffie of thee wilt drinken. 
 
Plompe Toren 14e eeuw 
Het landschap rondom de Plompe Toren oogt vredig en veilig, maar ooit was dat 
heel anders. De toren was honderden jaren geleden het middelpunt van het 
welvarende dorp Koudekerke, gelegen aan de Oosterschelde. Het dorp verdween, 
alleen de toren hield stand. 
Jaarrond kun je genieten van het luchtballet van groepjes steltlopers of meeuwen 
vanaf de toren. In het voorjaar zie je tureluurs, grutto's, kluten en kokmeeuwen. 
In de wintermaanden foerageren duizenden brand- en rotganzen op het brakke 
grasland. 
Eind vijftiende eeuw lag de zeedijk van Schouwen nog ruim drie kilometer 
verderop in de Oosterschelde. In dit Zuidland lagen veertien zeer welvarende 
dorpen waar Koudekerke er één van was.  
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(vervolg Natuurbelevingstocht Plompe Toren) 
 
Deltawerken waren er nog niet en woeste stormen teisterden de kust. En de 
dorpen verdronken. Alleen de kerktoren - de Plompe Toren – van Koudekerke 
bleef staan als baken voor het drukke scheepsverkeer op de Oosterschelde. 
Misschien kunnen we de Plompe Toren beklimmen, dat hangt van de 
coronamaatregelen af. 
Op weg naar boven beleef je de geschiedenis van Koudekerke. Aan het einde van 
de klim wacht op 23 meter hoogte als beloning een prachtig uitzicht over de 
omringende karrenvelden en inlagen. 
Het belooft weer een interessante excursie te worden! 
 

Liesbeth Hamelink, Reiscommissie 
 

Groenworkshop Hanging Basket 

Datum: zaterdag 14 mei 2022 
Aanvang: 10.30 uur 
Kosten: leden: € 30,95; niet-leden: €38,45  

(incl. materialen) 
Locatie:  Tuindersbedrijf Kesteloo, Middelburgse- 

straat 83A, 4371 ER Koudekerke 
 
Op 14 mei 2022  zullen we een hanging basket gaan maken. Deze basket zullen we 
vullen met het ons eigen perkgoed. We zullen een mooi assortiment samenstellen 
om de basket mee te vullen. We bekleden de basket eerst met mos en gaan er 
daarna een fleurige bedoeling van maken.  

Zoë de Boer 
Margreet Roelse, Groenworkshops 

 
14 mei 
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Fotoworkshop Bloeiende Bloemen 

Data: vrijdag 20 mei  
Tijds: 12.30 uur-16.30 uur 
Locatie:  Middellandse Zeetuin Uilenbroek in Buttinge 

https://middellandsezeetuin.nl/ 
Kosten: afhankelijk van aantal deelnemers (website) 
 
Bloeiende Bloemen, hoe maak je daar een perfect plaatje van. 
Wat is er mooier dan een mooie foto van een bloeiende bloem. Vooral als deze 
bloem uit je eigen tuin komt.  
Arjen Hartog, een professioneel natuurfotograaf, geeft op vrijdagmiddag 20 mei 
2022 een fotoworkshop over het fotografisch vastleggen van bloeiende bloemen.  
Er staat bij binnenkomst koffie en thee beschikbaar. Daar zal na de kennismaking 
eerst een (theoretische) uitleg gegeven worden van hoe je bloeiende bloemen het 
beste kunt fotograferen. Ook wordt er aandacht besteed om een meer creatieve 
opname van bloemen te maken. Na de uitleg ga je zelf de tuin in om het net 
geleerde in de praktijk te brengen. Arjen Hartog loopt in de tuin rond om 
aanwijzingen en tips te geven zodat jij de allermooiste foto’s van bloeiende 
bloemen kunt maken. 
We sluiten weer af in dezelfde ruimte waar we begonnen zijn en bespreken dan 
de opbrengsten van deze middag. Arjen zal enkele van jullie foto’s gebruiken om 
die te bespreken. Om 16.30 uur sluiten we dan af en gaat iedereen met perfecte 
plaatjes van bloeiende bloemen naar huis. En hierna kun je met het geleerde aan 
de slag in je eigen tuin.  

Margreet Roelse, Groenworkshops 

 
20 mei 

https://middellandsezeetuin.nl/
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Activiteitenkalender 2022 
Op deze pagina staan de activiteiten voor 2022 voor zover op dit moment bekend. 
Meer details in dit Groentje en (ook evt. aanpassingen) in komende nieuwsbrieven 
en op de website: http://www.walcheren.groei.nl, waar zowel leden als niet-leden 
zich kunnen abonneren op de maandelijkse digitale nieuwsbrief. 

Datum + Activiteit    Locatie    Tijd   info  
 
 
26 Groenwsh. intro Ikebana  Van Es, Vrouwenpolder    pg 8 
 

div.  vervolg Ikebana (5, 12 + 26) Van Es, Vrouwenpolder    pg 8 
i.o.o. Cursus Tuinontwerp  De Zandput, Seroosk* avond  pg11 
26 Plantenruilbeurs + PR  Kesteloo, Koudekerke 10-12 uur  pg13 
30 Start Floraliaproject   div. scholen Walcheren i.o.o.   pg14 
i.o. ALV Ledenontmoetingsavond De Zandput, Seroosk* 19.30 uur  pg 7 
 
 

1-4 Floraliaproject start   div. scholen Walcheren i.o.o.   pg14 
2 Excursie Park Toorenvliedt Middelburg   10-12 uur  pg13 
14 Groenworkshop Paasstuk Kesteloo, Koudekerke middag  pg16 
30 Teken/schilder workshop  tuin De Visser, Oostkapelle middag  pg16 
 Vervolg tuinontwerpcursus         pg11 
 
 
7 Excursie Plompe Toren   Burgh-Haamstede  10-12 uur  pg17 
14 Groenworksh.Hanging Basket Kesteloo, Koudekerke 10.30 uur  pg18 
20 Fotocursus Arjen Hartog  Middell.Zeetuin Buttinge 12.30 uur  pg19 
i.o. Vervolg Floraliaproject  div. scholen Walcheren i.o.o.   pg14 
 Vervolg tuinontwerpcursus         pg11 

Aanmeldformulier activiteiten/reizen        pg31 
 
*  -kerke (Serooskerke / Grijpskerke / Aagtekerke  

Maart 
 
 

Februari  
 
 

April 
 
 

Mei 
 
 

http://www.walcheren.groei.nl/
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Datum + Activiteit    Locatie    Tijd   info 
 
 

02 Groenwsh.High tea met bloemwerk V.Keulen, Meulpad 11, Koudek* pg22 
11-19 Nationale Tuinweek  thema: vergroenen v.d. stad   pg22 
17-19 Open Tuinen Dagen  div. locaties Walcheren 10-17 uur  pg23 
18 PR-stand OT    deelnemende tuin   10-17 uur  pg23 
i.o.  afsluiting Floraliaproject  div. scholen Walcheren i.o.o.   pg14 
 
 
i.o. Groenworksh. Korenschoof  Hof Hazenberg, Aagtek* 18.30 uur  pg24 
22  Fietstocht  Zws-Vlaanderen Zaamslag e.o.   hele dag  pg25 
 

12-15 Meerdaagse reis   Floriade/Achterhoek ma-do  pg26 
29 Groenworksh. Herfstcreatie Patty v. Keulen, Meulpad 11, Koudek* pg27 
24 Proeverij wijngaard Westerhoeve, Oostkapelle  10-12 uur  pg28 
 
 
8 Plantenruilbeurs   Kesteloo, Koudekerke 10-12 uur  pg13 
15 Groenworksh. Bollenmand Kesteloo, Koudekerke middag  pg29 
4-25 Stemperiode Rabo Club Support Campagne      pg28 
 
 
1-14 Bekendmaking uitslag Rabo Club Support Campagne 
12 Groenworksh. Herfstkrans  V. Es, Vrouwenpolder middag  pg30 
 
 
17 Groenworksh. Kerstsch.  Kesteloo, Koudekerke middag  pg30 
 
  

Juni  
 

Juli 
 
 
 
September 
 
 

Oktober 
 
 

November 
 
 

December 
 
 



  

22    Groei&Bloei   Afdeling Walcheren       februari 2022 

 

Groenworkshop High Tea  
met bloemen 

Datum:  donderdag 2 juni 2022   
Aanvang: 13.00 uur 
Locatie:   Atelier Flowers (Patty van Keulen) 

        Meulpad 11, 4371 MZ  Koudekerke 
Kosten:   leden: € 33,50; niet-leden: € 43,45 
Meer informatie volgt op website, in nieuwsbrieven 

 
Wij verzorgen voor u een heerlijke High Tea in een gezellig zomers sfeertje en u 
maakt een mooie seizoensdecoratie.  
We zorgen voor een gezellige sfeer in het atelier en met mooi weer kunt u genieten 
van onze tuin.  Een gezellige middag uit!  

Patty van Keulen 
Margreet Roelse, Groenworkshops 

 
 

Nationale Tuinweek 2022  
 

 
Dit jaar is de nationale tuinweek van 11-19 juni met als 
thema de stads- en balkontuin. 
De week wordt weer afgesloten met een open tuinen 
weekend van 17, 18 en 19 juni.  
Het thema is gekozen i.v.m. het thema van de Floriade die dit jaar in Almere wordt 
georganiseerd. Het thema van de floriade is namelijk “Growing green cities”. Ik 
heb dit maar vertaald naar “Op weg naar groene steden”.  
De nationale tuinweek is een samenwerking tussen “Groei & Bloei“, IVN, 
Steenbreek en de Vogelbescherming.  
 
Over activiteiten tijdens de nationale tuinweek wordt nog nagedacht. Deze zullen 
via onze digitale nieuwsbrief  worden aangekondigd. 
Er zijn een aantal landelijke activiteiten i.h.k.v. de nationale tuinweek. Deze zijn 
echter nog niet helemaal uitgewerkt. We houden u op de hoogte via onze digitale 
platforms. 

Christien v.d. Bosch, voorzitter 
  

 
2 juni 
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Open Tuinen Dagen 2022  
Gratis toegang voor leden en niet-leden 
Open op vrijdag, zaterdag, zondag van 10.00-17.00 uur 
Niet alle tuinen zijn alle dagen open, wel altijd op 
zaterdag. 
Eind mei wordt een flyer in kleur rondgestuurd. 
 
Gratis toegang tijdens de Open Tuinen dagen; dit in verband met de promotie voor 
Groei & Bloei.  
In sommige tuinen kunnen planten, stekken aangeboden of verkocht worden. Ook 
is het mogelijk dar er ergens wordt geëxposeerd of dat er brocante wordt verkocht 
of koffie / thee aangeboden. Dit wordt kort vermeld in de Open Tuinen flyer en 
uitgebreid op de website. 
 
Hieronder een impressie van OT 2021 

 

 

PR-stand 18 juni 
 
Op zaterdag 18 juni is met een PR-stand aanwezig in 
één van de open tuinen. 
Daarnaast zijn er PR-stands bij  

• de ALV 

• Plantenruilbeurzen (pg. 13) 

• en evt. bij acties bij derden  
   (altijd onder voorbehoud). 
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Voordeel voor leden afd. Walcheren in 2022 
 

• Gratis deelname aan lezingen, niet-leden €5,-. 

• Onder kostprijs deelname aan alle overige  

activiteiten (t.g.v. verenigings-bijdrage). 

• 10% korting op aankoop tuinplanten bij tuinderij  

Wagenaar in Veere  en Verstraten-Walhout in Middelburg,  

uitgezonderd aanbiedingen. 

• 10% korting op gehele assortiment bij Zeelandplant in Grijpskerke (planten, 

DCM-meststoffen, e.d.) uitgezonderd: perkgoed, graszoden, aanbiedingen, 

cadeaubonnen en bezorgkosten. 

• Korting op ijzeren vogels + hardstenen 

beelden  €2,50 bij de Houtenhandsche Hof 

in Koudekerke.  

• Tevens ontvang je een landelijke 

kortingsgids met diverse voordelen en 

kortingen. 

 
 

Groenworkshop  
Korenschoof binden 
 
Locatie:  Prelaatweg 81, 4363 ND Aagtekerke 
De exacte datum en kosten volgen in de nieuwsbrief 
en op de website. 
 
In de pluktuin Hof Hazenberg is er in de zomer een 

pracht aan bloemen die geplukt kunnen worden. Fred Minnaar legt aan het begin 
van de workshop de techniek van het korenschoof binden uit. Om een mooie 
korenschoof te kunnen maken is het belangrijk dat de bloemen geplukt worden 
met een lange steel. Na de uitleg gaan we de bloemenvelden in om een mooi 
arrangement bij elkaar te plukken. Eenmaal terug helpt Fred om er een mooi 
korenschoof-boeket van te maken. Koffie en thee staan al klaar bij terugkomst uit 
het veld.  

Margreet Roelse, Groenworkshops 
  

 
juli 
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Fietstocht Oost Zeeuws-Vlaanderen 
  
Datum:      vrijdag  22 juli 2022  
Aanvang:     9.30 uur 
Startlocatie: Parkeerterrein Zaamslag 
Kosten:       volgen in nieuwsbrief april 
 
 
 
Dit jaar willen we gaan fietsen in de historische polders van Oost Zeeuws-
Vlaanderen. 
U komt op eigen gelegenheid naar het startpunt in Zaamslag. 
We vertrekken om 9.30 uur vanuit Zaamslag en fietsen een route van ongeveer 
30 km langs dijken en kreken.  
Ondertussen bezoeken we een aantal tuinen: 

• Tuin Ons Paradiesje in Magrette 

• Tuin Hidden Garden Vogelwaarde, inclusief  een lunch 

• Tuin De Groen Gaerd, Kwakkel, boven Zaamslag 
We  verwachten  om ongeveer 16.30 uur weer terug te zijn in Zaamslag. 
Deze planning is natuurlijk onder voorbehoud.  
We hopen dat het dit jaar wel door kan gaan! 
 
Verdere informatie en kosten volgt in de nieuwsbrief van april. 
Vanaf dan kunt u zich aanmelden. 
 

Sietske van Liere en Judith Weijland, reiscommissie 
 
 

  

 
22 juli 
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Meerdaagse reis Floriade  
en Achterhoek 
 

Vierdaagse reis naar de Floriade en de Achterhoek 
Datum: 12 t/m 15 september 2022 
Vertrek: vanaf Zep-terrein Middelburg 
Kosten: lid € 599,-  ; niet-lid: € 666,- (ex.reserv.kosten) 
 
We gaan weer op reis! 

Dit jaar nog in Nederland, naar de Achterhoek; daar zijn ook pareltjes van tuinen 
te vinden. 
De reis wordt verzorgd door Garden Tours onder deskundige leiding van  Inez van 
Gisteren op de 2e en 3e dag. Zij woont zelf in deze streek en kan er veel over 
vertellen. We overnachten 3 nachten in 4**** Hampshire Hotel Avenarius te 
Ruurlo. 
 
We reizen de eerste dag met een luxe bus naar de 
Floriade bij Almere. De Floriade wordt 1 keer in de 10 
jaar georganiseerd voor groen minnend Nederland. 
Denk aan de Bundesgartenschau in Duitsland en 
de Chelsea Flower Show voor de Britten, zo is de Floriade 
voor Nederland. Presentaties, shows, voorbeeldtuinen, 
een arboretum, proeverijen: het is er allemaal. Iedereen 
kan op eigen gelegenheid daar rondlopen. 
Eind van de middag rijden we naar  het hotel. 
Naast verschillende tuinen bezoeken we ook, met een gids, Stichting de IJssellinie. 

Middenin een prachtig landgoed met kasteel De Haere liggen 2 grote bunkers 

verscholen in het bos. Overblijfselen van een supergeheime verdedigingslinie uit 

de koude oorlog in opdracht van de NAVO. 

Een kwekerij mag natuurlijk niet ontbreken op een tuinenreis en we bezoeken niet 

de minste: kwekerij de Hessenhof! 

We hopen dat u  enthousiast bent geworden en meegaat op deze mooie, 
afwisselende reis in ons eigen land. Voor vragen kunt u terecht bij Liesbeth 
Hamelink en/of Sietske van Liere. De inschrijving loopt ook via hen. 
  

 
12 t/m 15- 

sept. 
aanm. 

voor  23-04 

https://www.hampshirehotelavenarius.com/
https://www.hampshirehotelavenarius.com/
https://www.gardentours.nl/tuinreis/chelsea-flower-show/
https://www.gardentours.nl/tuinreizen/nederland/
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(vervolg meerdaagse reis Floriade en Achterhoek) 
 
 
We houden corona/covid-19 goed in de gaten en volgen uiteraard de richtlijnen 
van het RIVM en Garden Tours. 
De volledige reisbeschrijving met programma, reiskosten en inschrijfformulier 
staan op de website: www.walcheren.groei.nl. 
De kosten zijn inclusief de entrees Floriade, tuinen bezoek, 3 x lunches. 
U kunt zich nu al inschrijven, uiterlijk voor 23 april!  

Liesbeth Hamelink en Sietske van Liere, Reiscommissie 
 

 
 
 

Groenworkshop Herfstboeket 

Datum:  29 september 2022 
Aanvang: 13.30 uur 
Locatie:  Atelier Flowers (Patty van Keulen) 

 Meulpad 11, 4371 MZ  Koudekerke 
Kosten:  leden € 35,50 ; niet-leden € 43,45 
 
Een prachtig Herfstboeket in een zelfgemaakte vaas 
op donderdagmiddag 29 september.  
 
U kunt deze middag een keuze maken uit verschillende materialen waarmee u een 
natuurlijke vaas gaat maken en die we gaan vullen met een mooi herfstboeket. De 
vaas kunt u steeds weer opnieuw gebruiken. 
Wij verzorgen voor u een gezellige creatieve middag. 
 
Bent u nieuwsgierig geworden, neem dan eens een kijkje op de website: 
www.atelierflowers.nl en geniet alvast van het vele bloemwerk dat we de 
afgelopen jaren gemaakt hebben en proef de sfeer! 

Patty van Keulen  
 

Margreet Roelse, Groenworkshops  

 
29 

  sept. 
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Proeverij wijngaard Westerhoeve  
 

Datum: zaterdag 24 september 2022 
Locatie:  Westhovenseweg 4, Oostkapelle 
Tijd:  ochtend of middag (info volgt) 
Prijs:  volgt in nieuwsbrieven en op de website 
 
Op zaterdag 24 september organiseert de reiscommissie 
een rondleiding en wijnproeverij op de Westerhoeve in Oostkapelle vlakbij kasteel 
Westhove. 
Wat begonnen is in 1999 als hobby is nu uitgegroeid tot een prachtige wijngaard. 
Er worden rode druiven geteeld van de rassen Pinot Noir en Regent en witte 
druiven, Würtzer en Chardonnay. Op ambachtelijke wijze wordt hiervan wijn 
gemaakt en deze wijnen zijn al verschillende malen bekroond. 
Allereerst krijgen wij een rondleiding door de wijngaard waarbij uitleg wordt 
gegeven over het bedrijf en de teelt. Daarna gaan we 2 verschillende wijnen 
proeven met een broodje erbij met huisgemaakte zeewierboter. U kunt ook wijn 
kopen op het bedrijf. 
Wilt u meedoen? Per groep kunnen maximaal 15 personen deelnemen maar 
wanneer er meer aanmeldingen komen kan op dezelfde dag een tweede groep 
worden gevormd. 
Verdere bijzonderheden zoals prijs, tijdstip en de mogelijkheid voor aanmelding 
komen later  op de website. Aanmelden bij Lien Osté of Judith Weijland (adressen 
achterin). Liefst via het aanmeldformulier op de website. 

Lien Osté en Judith Weijland, Reiscommissie 
 
 

Rabo ClubSupport Campagne 2022 
 

  

 
24 

sept. 
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Groenworkshop bollenmand  

Datum: zaterdag 15 oktober 2022 
Aanvang: volgt 
Locatie:  Kesteloo, Middelburgsestraat 83A, 4371 ER Koudekerke 
Kosten:  volgt in nieuwsbrieven en op de website 
 
Zaterdag 15 oktober 2022 gaan we een bollenmand maken. We werken in 
verschillende lagen met bollen waardoor er een mooie mix van bloemen in het 
voorjaar gaat groeien.  
(De kosten voor deze workshop worden op een later moment bekend gemaakt.)  
 
Zoë de Boer 

Margreet Roelse, Groenworkshops 
 
 
 

Fotografie Arjen Hartog;  
zie ook groenworkshop op pg. 19 
 
 
  

 
15 

okt. 
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Groenworkshop  Herfstkrans 

Datum: 12 november 2022 
Aanvang: volgt 
Locatie:  Bloemenatelier Ilse van Es 

Rijkebuurtweg 3, 4354 SE Vrouwenpolder 
Kosten:  volgt (op website en in nieuwsbrieven) 
 
 
Bij de najaarskrans leer ik je de techniek van het goed opbinden van een krans. 
Op een strokrans bind je mos, verschillende soorten groen, hortensia plukjes en 
bessen; dit wordt de basis van de krans. Wanneer de basis klaar is verfraai je de 
krans met droogbloemen, droogvruchten en eventueel kerstballen. De krans 
droogt prachtig in en hangt ook mooi op je voordeur. Maar ook in huis is de 
krans heel decoratief. 
 
Ilse van Es 

Margreet Roelse, Groenworkshops 
 
 
 

 

Groenworkshop Kerstschikking 

Datum: 17 december (o.v.) 
Aanvang: volgt 
Locatie:  Kesteloo, Middelburgsestraat 83A 

4371 ER Koudekerke 
Kosten:  volgt (op website en in nieuwsbrieven) 
 
 

De kerstworkshop op zaterdag 17-12 (onder voorbehoud; kan verplaatst worden)  
De kosten voor deze workshop worden op een later moment bekend gemaakt.  
 
Zoë de Boer 

Margreet Roelse, Groenworkshops 
  

 
12 

nov. 

 
17 

dec. 
o.v. 
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Aanmeldformulier activiteiten/reizen 
 
U kunt gebruik maken van onderstaand formulier (dit toesturen aan betreffend 
commissielid) of u vult (bij voorkeur) het formulier op de website in. Voor 
aanvullingen en/of einddatum raadpleegt u de website en/of nieuwsbrieven. 
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Floralia project 

Willy de Nooijer (cont.pers.) Lodo van Hamelstr. 10    4333 CP  Middelburg 
0118-634494 willydenooijer@zeelandnet.nl 

Agnes Tange Mazzinilaan 73    4334 GL  Middelburg 
0118-615971 latange@zeelandnet.nl 

Open tuinen/Ruilbeurzen  

Lieneke Hubrechsen (c.p.) Koudekerkseweg 11    4335  HC  Middelburg 
0118-639929 rodenburg51@gmail.com 

reizen 

Sietske van Liere (c.p.) Zuidwateringstraat 14    4389 TV  Ritthem 
06-37708855 sjvanliere@zeelandnet.nl 

Liesbeth Hamelink Burchtstraat 53    4388 JK  Oost-Souburg 
0118-471255 lhamelink@zeelandnet.nl 

Lien Osté Zuidwateringstraat 3    4389 TT  Ritthem 
0118-461565 lijaoste@zeelandnet.nl 

Judith Weijland Noorderbaan 92     4386 CB Vlissingen 
06-27012696 judith.weijland@gmail.com 

Groenworkshops 

Margreet Roelse   Rossinilaan 16    4384 MA  VLISSINGEN 
06-40243061   margreetroelse@gmail.com 

Promotie en PR-materialen  

Dolf de Nooijer   Lodo van Hamelstr. 10    4333 CP  Middelburg 
0118-634494   ganooijer@zeelandnet.nl 

Lezingen 

Martine van der Meule (c.p.) De Meijstraat 32    4353 CA  Serooskerke 
0118-591301 a.van.der.meule@kpnmail.nl 

Cursussen  
Wendela van Dijken  Van Oorschotlaan 41,    4386 EG  Vlissingen   

Tel: 06-49356919  wenw@telfortglasvezel.nl 

Webmaster 
Herma Angel   Zandweg 48    4389 TH  Ritthem 
0118-470843 jacobs@zeelandnet.nl  

Contactpersonen Commissies 

mailto:willydenooijer@zeelandnet.nl
mailto:rodenburg51@gmail.com
mailto:/lhamelink@zeelandnet.nl
mailto:lijaoste@zeelandnet.nl
mailto:margreetroelse@gmail.com
mailto:a.van.der.meule@kpnmail.nl
mailto:wenw@telfortglasvezel.nl
mailto:jacobs@zeelandnet.nl
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Redactie Groentje/Nieuwsbrief/Website 

Herma Angel Zandweg 48    4389 TH  Ritthem 
0118-470843 jacobs@zeelandnet.nl 

Margreet Roelse   Rossinilaan 16     4384 MA  VLISSINGEN 
06-40243061   margreetroelse@gmail.com 

Ledenadministratie/papieren versie Nieuwsbrief 
Dolf de Nooijer (c.p)  Lodo van Hamelstr. 10    4333 CP  Middelburg 
0118-634494   ganooijer@zeelandnet.nl 

Suus Koole     Oostkapelseweg 6     4353 EH  Serooskerke 
0118-592358   thskoole@hotmail.com 
 

 

Voorzitter 
Christien v.d. Bosch Hans Lipperheystraat 51    4336 DB  Middelburg 
06-23360452   chrvdbosch@zeelandnet.nl 

Secretaris (v.a. 18-02) 

Heidie Menheere  Nieuwe Vlissingseweg 582    4335 JS  Middelburg 
0118-629834   secretariaatgroeienbloei@gmail.com 

Penningmeester  

Dolf de Nooijer Lodo van Hamelstr. 10    4333 CP  Middelburg 
0118-634494 ganooijer@zeelandnet.nl 

Lid  
Wendela van Dijken  Van Oorschotlaan 41     4386 EG  Vlissingen 
06-49356919   wenw@telfortglasvezel.nl 

Lid 
Herma Angel Zandweg 48    4389 TH  Ritthem 
0118-470843  jacobs@zeelandnet.nl 

Lid  
Astrid van der Poel Verdilaan 22      4384 LE Vlissingen 
0118-853401  astrid19523@gmail.com 

Lid  

Margreet Roelse   Rossinilaan 16     4384 MA  VLISSINGEN 
06-40243061   margreetroelse@gmail.com 

 

Het Bestuur 

mailto:jacobs@zeelandnet.nl
mailto:margreetroelse@gmail.com
mailto:thskoole@hotmail.coml
mailto:wenw@telfortglasvezel.nl
mailto:astrid19523@gmail.com
mailto:margreetroelse@gmail.com


  

 

 

 
 

Spelregels bij activiteiten* 
Leden hebben op vertoon van hun geldig Groei & Bloei pasje gratis toegang tot 
lezingen; niet-leden betalen € 5,-. Tot de leden behoren ook de partners/huisgenoten 
van de abonnementhouder.  
Bij activiteiten/reizen kan een lid altijd maximaal één introducé meenemen. Niet-
leden en introducés betalen per activiteit een vooraf vastgesteld bedrag extra.  
Een toelichting op de spelregels is te vinden op de website walcheren.groei.nl*. 

Inschrijvingen en Annuleringen van deelname aan activiteiten van en door 
G&B afdeling Walcheren 

- Uw inschrijving (aanmelding) voor deelname aan een activiteit via het e-mail 
formulier op de website of andere wijze van aanmelding wordt z.s.m. 
beantwoord met een bevestiging van ontvangst.  

- Zodra de sluitingsdatum is verstreken, is uw inschrijving (digitaal of schriftelijk) 
definitief en bent u het inschrijfgeld verschuldigd.  

- Vanaf de sluitingsdatum van inschrijving gelden de annuleringsvoorwaarden en 
wordt tevens de definitieve doorgang van de activiteit vastgesteld.  

- U dient zelf een reis-, bagage-, ziektekosten-, ongevallen-, en annulerings-
verzekering af te sluiten. 

- Bij annulering vóór sluitingsdatum (inschrijfdatum) van de activiteit /reis wordt het 
volledige bedrag van het eventuele vooraf gestorte bedrag terugbetaald. 

- Bij annulering ná sluitingsdatum (inschrijfdatum) van de activiteit/reis wordt helaas 
slechts de helft van het gestorte bedrag terugbetaald i.v.m. de gemaakte kosten.  

- Bij annulering vanaf de 28e dag tot dag van vertrek of later vindt geen 
terugbetaling plaats. 

- Mocht n.a.v. annulering ná sluitingsdatum(inschrijfdatum) van een activiteit/reis 
de vrijgekomen plaats opgevuld worden door deelnemers van de reservelijst of, 
als er geen lijst is, door iemand die aangedragen wordt door de “uitvaller”, dan 
wordt het volledige bedrag terugbetaald.  

- Bij over-inschrijving geldt het principe van “op volgorde van datum en tijd van 
inschrijving”. 

*Bij activiteiten georganiseerd door een derde partij gelden de inschrijvings- en annulerings- 
  voorwaarden van de desbetreffende partij en deze worden voor of na boeking verstrekt.  

  Meer informatie op de website: www.walcheren.groei.nl. 

Geld overmaken op IBANnummer NL18RABO 0140 6795 10 t.n.v. K.M.T.P. 
Walcheren onder vermelding van de betreffende activiteit, uw lidmaat-
schapsnummer of niet-lid. Inschrijvingsnummer K.v.K. 40309426 

http://www.walcheren.groei.nl/

