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Voorwoord
Vorig jaar schreef ik in het voorwoord over de achteruitgang
van de biodiversiteit en hoe we als tuinliefhebbers ons steentje
bijdragen om dit tegen te gaan.
De afgelopen periode is klimaatverandering een belangrijk
thema geworden in het nieuws. Klimaatverandering heeft ook
invloed op onze tuinen. Volgens de experts zal het soms te nat
zijn en dan weer te droog. De gemiddelde temperatuur zal omhoog gaan en in de
zomer zullen er periodes met zeer warm weer zijn. Er zullen planten zijn die het
moeilijker krijgen maar ook planten die het beter gaan doen in onze tuin.
Biodiversiteit en klimaatverandering zijn zaken die ook de inhoud van de artikelen
in ons verenigingsblad Groei&Bloei beïnvloeden. Ook als afdeling Walcheren
kunnen we niet voorbij gaan aan deze belangrijke thema’s. We willen deze
kwesties op een positieve manier benaderen en ons vooral richten op wat wij als
tuinliefhebbers kunnen doen.
Ons bestuur is versterkt met drie personen. In maart vorig jaar bestond het
bestuur uit 4 en nu uit 7 personen. We kunnen dus weer veel werk verzetten en
het tegelijkertijd individueel ook iets rustiger aan gaan doen. Gelukkig zijn er nog
steeds veel commissieleden en vrijwilligers die de kern zijn van ons activiteitenprogramma.
Vrijwilligers zijn nog altijd zeer welkom. Bijvoorbeeld voor het Floraliaproject en
de PR-standbemensing. Beide activiteiten dragen veel bij aan ons goede imago op
Walcheren en hebben een positieve invloed op ons ledenbestand.
Namens het bestuur wens ik iedereen een heel goed tuinjaar toe en we hopen u
te zien bij één van onze activiteiten.
Namens het bestuur, Christien van den Bosch, voorzitter.

Colofon
Het Groentje Jaargang 37 - 2020
Redactie:
Herma Angel, Margreet Roelse
Redactieadres: Zandweg 48, 4389 TH Ritthem, email: jacobs@zeelandnet.nl
Aan dit Groentje werkten mee: Christien v.d. Bosch, Martine van der Meule, Dolf
en Willy de Nooijer, Lieneke Hubrechsen, Liesbeth Hamelink, Ada Kokelaar, Lien
Osté, Sietske van Liere, Agnes Tange, Margreet Roelse, Judith Weijland en
Wendela van Dijken.
Met dank aan Coen Hamelink, die het omslag belangeloos ter beschikking heeft
gesteld aan de afdeling Walcheren van Groei&Bloei.
Groei&Bloei Afdeling Walcheren
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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 lidmaatschapsnummer 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 nietleden) 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 lidmaatschap 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.
Groei&Bloei Afdeling Walcheren
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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 nietleden. 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 ledenprijs
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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Dagreis naar Kalmthout en Waver
Dagreis

Ursulineninstituut Waver en
Arboretum Kalmthout (België)
Prijs:
€ 59,- tot € 72,- ; afhankelijk van
aantal deelnemers en lid of niet-lid
Vertrek: 08.30 uur v.a. station Vlissingen
Een heel vroege dagreis dit jaar op zaterdag 15 februari.

15 febr.
opg. voor
3-02

We reizen deze dag allereerst naar Kathelijne-Waver,
waar we de wintertuin van het Ursulineninstituut zullen bezoeken. Het is een
indrukwekkend school- en kloostercomplex van de zusters Ursulinen. De
wintertuin is een overdekte ontvangstzaal. Een verborgen parel in Art-Nouveaustijl
met prachtig gekleurd glas-in-lood met vogel- en plant-motieven. We worden
ontvangen met koffie of thee en iets lekkers. Daarna krijgen we een rondleiding
onder leiding van een gids.
Vervolgens gaan we naar Arboretum Kalmthout waar we eerst de lunch gebruiken
en dan de tuin bezoeken. Met als hoogtepunt de bloeiende Hamamelis en de vele
sneeuwklokjes. We maken een wandeling langs deze winterbloeiers weer onder
leiding van een gids.
We sluiten de dag gezellig af met koffie of thee op een mooie locatie.
In het kortingsbonnenboekje dat u ontvangt voor 2020 bij uw nieuwe Groei en
Bloeinummer staat ook een bon voor Arboretum Kalmthout. Onze prijs is er op
gebaseerd dat de bon wordt ingeleverd. Neemt u hem mee of lever hem van
tevoren in bij Ada of Lien.
Wilt u mee?
Inschrijven kan vanaf 6 januari t/m 3 februari via de website of bij Ada Kokelaar (op
de website meer info over prijzen e.d.)
Wij hopen op een mooie gezellige reis met veel deelnemers!
Ada Kokelaar en Lien Osté, reiscommissie

Groei&Bloei Afdeling Walcheren
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Ledenontmoetingsavond en ALV 18 februari
Datum:
Aanvang:
Locatie:
Toegang:

dinsdagavond 18 februari 2020
19.30 uur
De Zandput, Zandput 5, 4353 BA Serooskerke
GRATIS; ALLEEN VOOR LEDEN

Net als vorig jaar beginnen we 2020 met een Ledenontmoetingsavond
gecombineerd met de ALV. Het motto van de avond is “Zien, Horen, Ruiken,
Proeven”.
Zoals altijd zal de avond beginnen met het huishoudelijk deel. We hopen deze
avond drie nieuwe bestuursleden aan u te mogen voorstellen. Heidie Menheere,
Margreet Roelse en Astrid van der Poel. Heidie Menheere zal zich voorstellen als
de nieuwe secretaris. De agenda en de andere stukken van deze ALV zullen via de
nieuwsbrief aan u gezonden worden.
Na de pauze is er een lezing van Gerhard Kanis over het reilen en zeilen bij
Groenrijk Middelburg. Dus een beetje “Zien, Horen, Ruiken, Proeven” over
Groenrijk.
Tijdens de pauze wordt er een powerpointpresentatie vertoond met foto’s van
activiteiten van het afgelopen jaar. Dit verslag is tevens het sociaal jaarverslag van
onze afdeling.
Koffie voor aanvang en een drankje tijdens de pauze zijn gratis. Voor de hapjes
(zowel zoet als hartig) zoeken we nog enthousiaste baksters en bakkers. Kosten
kunnen vergoed worden. Mocht je zin en tijd hebben om iets bakken of te maken,
laat het weten aan Christien van den Bosch, email: chrvdbosch@zeelandnet.nl.
Tot ziens op dinsdag 18 februari.
Namens het bestuur, Christien v.d. Bosch, voorzitter
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Tijdens de ALV/Ledenontmoetingsavond is er na de pauze een lezing:

Lezing: In de wereld van Groenrijk
Datum:
Aanvang:
Locatie:
Toegang:

dinsdagavond 18 februari
tijdens ALV
De Zandput, Zandput 5, 4353 BA Serooskerke
Alleen voor leden - gratis

Lezing over GroenRijk Middelburg door Gerhard Kanis

18
februari
april

24 maart 2020 viert GroenRijk Middelburg gevestigd op de Woonboulevard
Mortiere zijn 15 jarig bestaan.
Deze avond neemt Gerhard Kanis u mee in de wereld van GroenRijk Middelburg.
Hij gaat iets vertellen over de verschillende afdelingen binnen het bedrijf. Vooral
buitengroen zal extra uitgelicht worden. Welk traject legt een plant nu af om
uiteindelijk op de winkelvloer terecht te komen.
Welke (planten) keuzes maken we als bedrijf en welke nieuwe plantensoorten
komen eraan.
Martine van der Meule, Lezingen

Groei&Bloei Afdeling Walcheren
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Aanmelden Open Tuinen Dagen
19, 20 en 21 juni 2020 – 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 2020. Het gaat om vrijdag
19, zaterdag 20 en/of zondag 21 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 2020 is: De Eetbare Tuin. Wij zouden het dan ook heel leuk vinden
als leden met een moestuin en/of fruittuin 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.
Als u wilt meedoen mail dan uw naam, adres en telefoonnummer naar Lieneke
Hubrechsen. Vermeldt u 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).
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
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Impressie Open Tuinen 2019 (meer bij “Terugblikken” op de website)

Actie Tegel eruit, plant erin Middelburg
Gemeente Middelburg i.s.m. Groenrijk Middelburg
Actie
‘Tegel eruit, plant erin’
Locatie: Groenrijk, Mortiereboulevard, Middelburg
Datum : zaterdag 7 maart van 11-15.00 uur

7
maart

Er is een PR-stand van G&B Walcheren.
Hieronder een impressie van de actie van vorig jaar.

Ter informatie: Grondtestdag

21
maart

Datum: zaterdag 21 maart van 9.00-17.00 uur
Locatie: Zeelandplant, Grijpskerke
U kunt op deze dag uw tuingrond laten testen.
Er is een PR-stand van G&B Walcheren.
Meer informatie in nieuwsbrieven en op de website.

Groei&Bloei Afdeling Walcheren
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Lezing: Van Rassen en Rechten
Datum:
Aanvang:
Locatie:
Toegang:

dinsdag 24 maart
19.30 uur
De Zandput, Zandput 5, 4353 BA Serooskerke
Leden gratis, niet-leden € 5,-

24
maart

Een lezing door ArndJan van Wijk
Titel: Van rassen en rechten en waarom is dit belangrijk voor ons.
ArndJan van Wijk is in Wageningen opgeleid tot plantenveredelaar. Hij heeft
gewerkt in Kenya, bij verschillende veredelingsbedrijven, de Wageningse
universiteit en bij Naktuinbouw. Hij heeft veel projecten gedaan op het gebied van
kwekersrecht van plantenrassen in Azië.
ArndJan zal ons proberen in te wijden in de geheimen van kwekersrechten en
waarom dit zo belangrijk is. Ook zal hij ingaan op het begrip “ras” en waarom dit
voor ons als tuinier zo belangrijk is.
Aangezien we hier in een agrarische omgeving met landbouw om ons heen wonen,
zal er ingegaan worden op het begrip cultuurwaarde bij landbouwgewassen.
Alleen als een landbouwras voldoet aan een aantal voorwaarden, zoals voldoende
opbrengst en goede ziekteresistentie, kan het worden toegelaten tot het
handelsverkeer in de EU. Doel van de voordracht voor u als tuinierder is u kennis
te laten maken met het begrip kwekersrecht en de belangrijkheid van een goede
kwaliteit van het zaad- en plantmateriaal.
Martine van der Meule, Lezingen

28
maart

Actie: Tegel eruit, plant erin
Intratuin Koudekerke
Datum:
Tijd:
Locatie:

zaterdag 28 maart
10.00-15.00 uur
Intratuin, Galgeweg 5, 4371 RG Koudekerke

Een landelijke actie bij alle Intratuin-vestigingen tijdens de
inplanttijd. Bij inlevering van een tegel ontvangt u een mooie plant bij de PR stand
van G&B Walcheren. Meer informatie in nieuwsbrieven en op de website.
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Snoeicursussen, fruitbomen, heesters en planten
Datum:
zaterdag 28 maart en 14 november
Opgeven voor: resp. 18 maart en 2 november
Locatie:
landgoed ’t Vierendeel, Vrouwenpolder
Aanvang:
10.00 uur (tot 12.00 uur)
Toegang:
Leden € 4,- en niet-leden € 8,Deelnemers: maximum 15

28 maart
en
14 nov.

Cursussen door Jurjen van Opstal
Tot nu toe is het elk jaar weer een succes, de snoeicursus die gegeven wordt door
Jurjen van Opstal. Op zijn prachtige landgoed het Vierendeel geeft hij uitleg over
het snoeien van de verschillende fruitbomen: appel, peer maar ook pruimen. Hij
geeft ook uitleg over het snoeien van heesters zoals roos, hortensia, buddleia.
Misschien zijn er geen mensen meer over op Walcheren die willen leren snoeien.
Misschien zijn alle mensen die een cursus wilden doen al geweest en hebben ze
het snoeien helemaal onder de knie. Dan is deze cursus misschien voor u niet van
belang, hoewel het ook altijd heel leuk en gezellig is om met z’n allen buiten bezig
te zijn. Mijn ervaring is dat je elke keer iets bijleert. Het kan zomaar zo zijn dat je
precies de takken wegsnoeit die dit jaar gaan bloeien en vrucht dragen!
U gaat zelf aan het werk, u leert het snoeien in de praktijk. Graag uw eigen
snoeischaar meenemen en laarzen zijn ook geen overbodige luxe. Jurjen loopt
rond en geeft aanwijzingen. Ook al heeft u al eerder de cursus gevolgd, naar mijn
eigen ervaring kun je niet genoeg instructie krijgen! Aan het eind van de morgen
weet u meer over hemelscheuten, het pyramidemodel, “terug naar huis snoeien”
en nog veel meer. Koffie of thee hoort er natuurlijk bij.
Er zijn twee cursussen: in maart en november. De ervaring leert dat veel cursisten
graag allebei de cursussen volgen. Het verschil tussen beide cursussen is dat in
maart de nadruk ligt op fruitbomen (maar u kunt natuurlijk altijd vragen stellen
over andere heester en bomen) en dat er in november ook veel aandacht is voor
allerlei heesters en planten zoals rozen.
Opgeven kan via het aanmeldformulier op de website.
Wendela van Dijken, Cursussen

Groei&Bloei Afdeling Walcheren
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Floraliaproject 2020
april
Ook in 2020 gaan we met vrijwilligers van onze afdeling,
e
voor de 38 keer alweer, aan de slag met het
mei
Floraliaproject.
juni
Het is een project waarin kinderen van de groepen 4, 5 of
6 van de basisschool een klein pelargoniumplantje (in de
volksmond geranium) krijgen en dit op school onder
begeleiding van onze vrijwilligers verpotten in een grotere pot.
De planten blijven op school in de klas (behalve in de meivakantie) en de kinderen
zorgen er voor, samen met hun juf of meester. Kinderen en leerkrachten krijgen
een Pelargoniumboekje met informatie en kunnen daarin ook de ontwikkeling van
hun plant bijhouden, zoals de lengte bij het begin en later de datum dat ze de
eerste bloemen zien en de kleur ervan.
Onze vrijwilligers vertellen de kinderen over de herkomst en soorten planten en
bij een tweede en derde bezoek op school ook over bemesten, mogelijke ziektes,
stekken en soorten pelargoniums.
De vrijwilligers kunnen gebruik maken van een powerpointpresentatie en vaak
nemen ze ook een keer voorbeeldplanten mee. Dat kunnen pelargoniums zijn met
geurende bladeren die ruiken naar pepermunt, appel, citroen of boenwas of
planten met bijzondere bladeren of stengels.
Kinderen stellen vaak veel vragen, ze vinden het leuk om zelf voor een plant te
zorgen en ze zijn vooral enthousiast als de planten gaan bloeien. Het is ook een
leuk gezicht een klas vol bloeiende planten. Bij de start is het ook nog afwachten
welke kleur de bloemen krijgen.
Ook vertellen onze vrijwilligers de kinderen hoe ze kunnen stekken, doen het vaak
voor en ze nemen soms stekjes mee.
De scholen zijn , als u dit Groentje in handen krijgt, al aangeschreven met de vraag
of ze mee willen doen. Dit jaar worden de kleine plantjes op 30 maart 2020
geleverd door Tuindersbedrijf Kesteloo in Koudekerke.
De vrijwilligers gaan dus drie keer naar de school; eerst
in de periode van 1 tot 4 april voor het verpotten en
daarna nog twee keer in overleg met de leerkracht,
meestal na de meivakantie en een keer in juni om het
getuigschrift uit te delen.
Op het moment van het schrijven van dit stukje, is nog
niet bekend hoeveel scholen en kinderen er dit jaar gaan
meedoen. De Floraliacommissie verwacht dat het 1520 scholen met 600-750 kinderen zullen zijn.
14 Groei&Bloei Afdeling Walcheren
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Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom!
Zoals eerder al genoemd gaat het voor vrijwilligers om drie dagdelen inzet, waarbij
eigenlijk alleen de week van 1-4 april vastligt voor het verpotten en daar is
eventueel ook nog een mouw aan te passen als het alleen de week erna kan voor
de vrijwilliger. De andere data zijn in overleg met de leerkracht in mei en juni af te
spreken. Het is altijd fijn als er nieuwe vrijwilligers komen zodat alle scholen die
zich opgeven ook mee kunnen doen. We hebben een leuke groep vrijwilligers en
je kunt alleen maar ook samen met iemand naar een school gaan. Samen is fijn
want dan kun je elkaar aanvullen en het is vooral bij het eerste bezoek heel handig
omdat dan alle plantjes verpot moeten worden. Dus als je zin hebt om als
vrijwilliger mee te doen of als je eerst meer informatie wilt, neem dan zo snel
mogelijk contact op met Willy de Nooijer tel. 0118-634494 of mail naar
willydenooijer@zeelandnet.nl. Op de website www.walcheren.groei.nl kun je
klikken op het oranje balkje “Floraliaproject basisscholen” voor alle informatie en
foto’s van het project.
Willy de Nooijer en Agnes Tange, Floraliacommissie

Plantenruilbeurzen
Data:
zaterdag 4 april en zaterdag 3 oktober
Tijd:
10.00-12.00 uur
Locatie: Tuindersbedrijf Kesteloo in Koudekerke

4 april
en
3 okt.

In 2020 houden we weer 2x onze plantenruilbeurs en wel
op zaterdag 4 april en zaterdag 3 oktober bij Tuindersbedrijf Kesteloo, Middelburgsestraat 83A, 4371 ER KOUDEKERKE
De plantenruilbeurs is zowel voor leden als niet-leden toegankelijk. Voor
beginnend 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.
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.
Lieneke Hubrechsen
Coördinator Plantenruilbeurzen en Open Tuinen
Groei&Bloei Afdeling Walcheren
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Lezing Hoe hard is winterhard?
Datum: woensdag 22 april, 19.30 uur
Locatie: De Zandput, Zandput 5, 4353 BA Serooskerke
Toegang: leden gratis; niet-leden €5,-

22 april

Lezing door Gerard van Buiten
Gerard van Buiten is hortulanus van de Botanische Tuinen van de Universiteit
Utrecht (https://www.uu.nl/botanischetuinen). Hij is al van kinds af aan in de weer
met planten en hij heeft de laatste 20 jaar in de botanische tuin in Utrecht volop
ervaring opgedaan met de meest uiteenlopende planten. Een echte plantenman
en een rasverteller!
In onze tuinen kweken we graag de meest bijzondere planten. Veel van die planten
komen uit gebieden met een heel ander klimaat dan het onze en dat zorgt soms
voor problemen. Met de winterhardheid bijvoorbeeld. Van sommige planten
weten we niet beter dat ze bij ons eigenlijk alleen als eenjarige, of alleen als
kamerplant te kweken zijn. Van andere soorten is het minder duidelijk. Een plant
die bij de één probleemloos de winter doorkomt, legt bij de ander consequent het
loodje. Hoe zit dat nou eigenlijk met winterhardheid? Hoe hard is winterhard?
In deze lezing neemt de hortulanus u mee naar verschillende streken in de wereld
waar veel van onze sierplanten vandaan komen. Allerlei planten komen voorbij
waarvan u misschien niet eens wist dat ze winterhard (kunnen) zijn! We kijken
uitgebreid naar de omstandigheden die (mede) bepalen hoe winterhard een plant
eigenlijk is. Én we leren trucs om sommige juweeltjes net even beter de winter
door te helpen.
Martine van der Meule, Lezingen

Ter informatie: Zomerbloeiersdag 9 mei
Op zaterdag 9 mei (o.v.b.), van 9.00-17.00 uur, is de Zomerbloeiersdag
bij Zeelandplant in Grijpskerke.
Groei&Bloei Walcheren is met een PR-stand aanwezig.
16 Groei&Bloei Afdeling Walcheren
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Groenworkshop Hanging Basket
Datum:
Locatie:

vrijdagmiddag 1 mei; 14.00 uur
Joyplant, Dorpsstraat 2, 4389 TP Ritthem

1 mei
opg. voor
17 april

Op vrijdag 1 mei 2020 stelt Wim Maljaars zijn kas weer
open voor een workshop “hanging basket”. De duur van
de workshop hangt af hoe u de basket wilt maken en, als
u meerdere baskets wilt maken, duurt het natuurlijk ook langer. U wordt met raad
en daad bijgestaan door Wim Maljaars en Clementine van Opstal.
U stelt de inhoud van de hanging basket zelf samen met eenjarigen en/of vaste
planten die beiden bij Joyplant te koop zijn. U kunt zelf uw eigen basket
meenemen, maar ook één of meerdere baskets ter plaatse kopen. Voor de inkoop
van materialen, sphagnum en mos willen we graag weten hoeveel baskets u wilt
maken en of u een basket ter plaatse wilt kopen. Dit graag opgeven in het
aanmeldformulier. U betaalt ter plekke de gemaakte kosten van planten, aarde,
mos, hanging baskets etc. Voor thee en koffie wordt gezorgd.
Aanmelden voor 17 april via het aanmeldformulier op de website.
Margreet Roelse, Groenworkshops

Voordeel voor leden
afd. Walcheren in 2020

3.
4.

5.

6.
7.

1. Gratis deelname aan lezingen, niet-leden €5,-.
2. Onder kostprijs (tgv verenigingsbijdrage) deelname aan
alle overige activiteiten.
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, bezorgkosten.
€2,50 korting op ijzeren vogels en hardstenen
beelden bij DE HOUTENHANDSCHE HOF in
KOUDEKERKE.
10% korting op Tuinadvies en Tuincoaching bij
GREENWAVE Tuindesign & Advies Middelburg.
Tevens ontvangt u een landelijke kortingsgids
met diverse voordelen en kortingen.

Groei&Bloei Afdeling Walcheren
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Lezing Kasteeltuin Sypesteyn
Datum:
Aanvang:
Locatie:
Toegang:

woensdag 13 mei
19.30 uur
De Zandput, Zandput 5, 4353 BA Serooskerke
leden gratis; niet-leden €5,-

13
mei

De jaargetijden in de tuin van kasteel Sypesteyn door Henny van der Wilt
Henny van der Wilt, al 18 jaar tuinbaas op kasteel Sypesteyn, geeft een boeiende
presentatie over haar werk op Kasteel Sypesteyn. Zij kent de tuin als geen ander
en vertelt enthousiast met kennis van zaken over de seizoenen in de tuin.
Het zes hectare grote park bij kasteel Sypesteyn in Loosdrecht is begin 1900
aangelegd met een doolhof, slottuin, boomgaard, siertuin, grachten- en
lanenstelsel en prachtige smeedijzeren hekken. In de winter komen de
tuincontouren met de 100 jaar oude buxushaagjes tot uiting. Vooral met sneeuw
en ijs is het park een plaatje.
In het voorjaar bloeien er duizenden stinzenplanten, zoals sneeuwklokjes en
bosanemonen. Henny van der Wilt legt uit hoe men deze kan vermeerderen. De
zomer is een feest in de slottuin met bloeiende kruiden en vaste planten vol
vlinders. In de herfst maken het mooie strijklicht, de kleurrijke bomen en talloze
paddenstoelen het park sprookjesachtig. Het park is het hele jaar een toevluchtsoord voor talrijke vogels, reptielen, dassen, vossen en reeën. Henny gaat ons
vertellen hoe al dit moois tot stand komt en we zullen mooie foto’s van de tuin
zien.
Martine van der Meule, Lezingen

Gardenista : Groei & Bloei Tuinfair 13 t/m 17 mei
Korting op de
entree met
G&B ledenpas.
Meer
informatie op
de website.
18 Groei&Bloei Afdeling Walcheren
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Promotie activiteiten 2020
Ook dit jaar willen we net als afgelopen jaren weer op een aantal momenten
Groei&Bloei in het algemeen en in het bijzonder onze afdeling Walcheren
promoten en wel op de volgende momenten en locaties:
Datum + tijd

Bij welke activiteit

Locatie

za 7 mrt. 11-15 uur:

“Tegel eruit, plant erin”
Groenrijk Middelburg
met gem. M’burg, Groenrijk
en Groei&Bloei afd. Walcheren
za 21 mrt. 9-17 uur: Grondtestdag
Zeelandplant Grijpskerke
za 28 mrt. 10-15 uur: Landelijke G&B actie
Intratuin Koudekerke
“Tegel eruit, Plant erin”
za 4 apr. 10-12 uur: Voorjaarsplantenruilbeurs Kesteloo Koudekerke
za 9 mei 9-17 uur:
Zomerbloeiersdag
Zeelandplant Grijpskerke
za 20 juni 10-17 uur: Open Tuinen Dagen
in een deelnemende tuin
za 3 okt. 10-12 uur: Najaarsplantenruilbeurs
Kesteloo Koudekerke
za 12 dec.v.a. 10 uur: Kerstmarkt
Kesteloo Koudekerke
o.v.b.
Ambachten Hobby’s
Verder is er ten tijde van de lezingen ook altijd promotiemateriaal aanwezig en de
mogelijkheid tot aanschaf van tuinhandschoenen en G&B specials e.d.
Oproep:
We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die ons willen assisteren in de promotiekraam, al is het maar voor enkele uurtjes.
Voor nadere informatie en/of om u aan te melden kunt u contact opnemen met:
Dolf de Nooijer (0118-634494 of email; ganooijer@zeelandnet.nl)

Groei&Bloei Afdeling Walcheren
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Activiteitenkalender 2020
Op deze pagina staan de activiteiten voor 2020 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

hele dag
19.30 uur
ALV (leden)

pg 7
pg 8
pg 9

11-15 uur
9-17 uur
19.30 uur
10-15 uur
10-12 uur
i.o.o.

pg11
pg11
pg12
pg12
pg13
pg14

div. scholen Walcheren i.o.o.
Kesteloo, Koudekerke 10-12 uur
De Zandput, Seroosk* 19.30 uur

pg14
pg15
pg16

Joyplant, Ritthem
Zeelandplant, Grijpsk*
De Zandput, Seroosk*
De Alerdinck, L.Zuthem
div. scholen Walcheren

pg17
pg16
pg18
pg18
pg14

Februari
15
18
18

Dagreis België
Wavere + Kalmthout
ALV Ledenontmoetingsavond De Zandput, Seroosk*
Lezing over Groenrijk
De Zandput, Seroosk*

Maart
7
Tegel eruit, Plant erin
21 Grondtestdag + GB stand
24 Lezing Rassen en Rechten
28 Tegel eruit, Plant erin
28 Snoeicursus Van Opstal
30 Start Floraliaproject

Groenrijk, Middelburg.
Zeelandplant, Grijpsk*
De Zandput, Seroosk*
Intratuin, Koudekerke
Vrouwenpolder
div. scholen Walcheren

April
1-4 Floraliaproject oppotten
4
Plantenruilbeurs
22 Lezing Winterhardheid
Mei
1
Groenworksh.Hangingbasket
9
Zomerbloeiersdag
13 Lezing kasteeltuin Sypesteyn
13-17 Gardenista (G&B tuinfair)
i.o. Vervolg Floraliaproject

14.00 uur
9-17 uur
19.30 uur
hele dagen
i.o.o.

Juni
6
Vlinder-/libelle excursie
13-21 Nationale tuinweek

Vroon/Klein Valkenisse ochtend
Thema de Eetbare Tuin

* - kerke (Serooskerke / Grijpskerke / Aagtekerke)
20 Groei&Bloei Afdeling Walcheren
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pg22
pg22

Datum + Activiteit

Locatie

Tijd

info

Juni (vervolg)
13 Cursus Bodemconditie
19-21 Open Tuinen Dagen
22-27 6 daagse tuinreis
i.o. afsluiting Floraliaproject

Vrouwenpolder
10-12 uur
div. locaties Walcheren 10-17 uur
Schotland
div. scholen Walcheren i.o.o.

pg23
pg24
pg24
pg14

Hof Hazenberg, Aagtek* 18.30 uur
rondje Axel
hele dag

pg25
pg26

Augustus
18
21

Groenworksh. Korenschoof
Fietstocht (datum o.v.b)

September
3
Worksh. ‘t Nieuwe Tuinieren Joyplant, Ritthem
29 Lezing Coen Jansen (kweker) De Zandput, Seroosk*

18.30 uur
19.30 uur

pg26
pg27

25/9-4/10 Stemperiode Rabo
t.b.v. sponsoring Open Tuinen
3
Plantenruilbeurs
Kesteloo, Koudekerke 10-12 uur
16 Groenworksh. Bollenmand
Joyplant, Ritthem
14.00 uur
17 Cursus paddenstoelen kweken Vrouwenpolder
10-12.30
20 Cursus tuinontwerp dl 1
De Zandput, Seroosk* 19.30 uur
28 Lezing Hemelwaterbeheer
De Zandput, Seroosk* 19.30 uur

pg27
pg15
pg28
pg28
pg29
pg30

Oktober

November
3
7
11
14
17

Cursus tuinontwerp dl 2
De Zandput Seroosk *
Groenworksh. Herfstschikking Vrouwenpolder
Lezing Feng Shui tuin
De Zandput, Seroosk*
Snoeicursus van Opstal
Vrouwenpolder
Cursus tuinontwerp dl 3
De Zandput, Seroosk*

19.30 uur
10-12 uur
19.30 uur
10-12 uur
19.30 uur

pg29
pg30
pg31
pg13
pg29

19.30 uur
10-16.30
10-12 uur
19.30 uur

pg29
pg31
pg32
pg29

December
1
12
12
15

Cursus tuinontwerp dl 4
Kerstmarkt
Groenworksh. Kerstschikking
Cursus tuinontwerp dl 5

Groei&Bloei Afdeling Walcheren
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Vlinder- en libelle excursie 6 juni
Datum:
Locatie:
Aanvang:

zaterdag 6 juni
parkeerplaats Strandweg, Valkenisse
9.15 uur (tot ong. 11.30 uur)

6
juni

Een vroege vlinder-en libellewandeling in het Vroon/ Klein
Valkenisse.
Op zaterdagochtend 6 juni gaan we een wandeling maken in het vroegere
waterwingebied het Vroon/ KJein Valkenisse. Het wordt dus geen Vroege Vogel
wandeling, maar een Vroege Vlinder- en Libellewandeling. o.l.v. Peter Geene,
voorzitter Werkgroep Vlinders en Libellen in Zeeland.
We verzamelen op de parkeerplaats aan de Strandweg. Vandaar lopen we naar
het oude pompstation. Hier woont Ans Francke (lid van Groei&Bloei).
Ans kan ons van alles vertellen over het oude pompstation en laat haar tuin zien.
Ook staat er koffie/ thee met wat lekkers voor ons klaar.
Peter Geene neemt ons mee door het oude waterwingebied en vertelt ons van
alles over de vlinders en libellen en wellicht ook vogels die hier voorkomen.
Noteer alvast de datum: 6 juni 2020 vanaf 9.15 uur tot ongeveer 11.30 uur.
In de nieuwsbrief van maart volgt meer informatie over kosten e.d. en kunt u zich
opgeven via het aanmeldformulier op de website.
Liesbeth Hamelink en Sietske van Liere, reiscommissie.

Nationale Tuinweek 2020
Nationale tuinweek 2020
Tijdens de nationale tuinweek van 13 tot en met 21 juni
zijn er veel activiteiten in het hele land. Het thema van
de nationale tuinweek is “De eetbare tuin”. Ook dit
jaar doen IVN, KNNV en de vlinderstichting weer mee.
13 t/m 21 juni Bent u tijdens de nationale tuinweek op vakantie elders
in het land of wilt u wel eens een kijkje nemen bij een andere afdeling kijk dan op
groei.nl/nationale tuinweek voor alle activiteiten tijdens deze week.
De afdeling Walcheren organiseert tijdens de nationale tuinweek een workshop
bodemconditie en paddenstoelen kweken op 13 juni, een avondexcursie (thema
en datum nog niet bekend) en natuurlijk het open tuinen weekend van vrijdag 19
t/m zondag 21 juni.
22 Groei&Bloei Afdeling Walcheren
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Cursus
Bodemstructuur en -conditie

13 juni
opg. voor

Datum:

zaterdag 13 juni

Locatie:
Aanvang:
Prijs:
Extra:

’t Vierendeel, Vrouwenpolder8 juni
10.00 uur (tot ± 12.00 uur)
Leden € 4,- ; niet-leden € 7,€ 7,50 indien u paddenstoelen gaat kweken

15 mei

Bodemstructuur/-conditie t.a.v. aanwezige vegetatie groei en desgewenst deelname aan ‘t kweken van eetbare paddenstoelen - door Jurjen van Opstal
Deelname: zowel voor leden (€4,-) als niet-leden (€7,-). Indien u een boomstam
met paddenstoelenkweek wilt maken dan kost dit €7.50 extra.
Opgeven vóór 15 mei (dit in verband met het bestellen van de pluggen).
Het is belangrijk om te weten wat voor grond je in je tuin hebt. Het aanwezige
onkruid geeft al een eerste idee over de grond en het type bodem. Ook het blad
van de heesters kunnen een aanwijzing zijn of het een kalkrijke bodem is of dat er
tekorten zijn aan bepaalde mineralen.
Jurjen van Opstal legt uit welke conclusies je kunt trekken met betrekking tot de
bodem. Is de grond zuur of kalkrijk? Heeft de grond bemesting nodig? Dit is
natuurlijk afhankelijk van wat je erop wilt planten. Als je weet welke onkruiden op
wat voor soort grond goed groeien heb je een eerste beeld van de bodem.
Natuurlijk kun je ook een bodemonderzoek laten doen maar dit is veel kostbaarder
en veel minder leuk dan een workshop van Jurjen!
Er wordt ook gekeken naar het leven in de bodem; insecten, wormen en ander
gespuis.
We bieden ook de mogelijkheid om eetbare paddenstoelen te gaan kweken. Het
is nu nog niet bekend welke “pluggen” we zullen gebruiken, pluggen van shiitake
zullen in ieder geval aanwezig zijn. Jurjen levert de stukken boomstam en de
pluggen.
U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier op de website. Graag ook
vermelden of u paddenstoelen wilt kweken. Mocht u een voorkeur hebben voor
een bepaalde soort eetbare paddenstoel dan graag dit ook vermelden. We
proberen rekening te houden met uw wensen maar kunnen niets beloven.
Wendela van Dijken, Cursussen

Groei&Bloei Afdeling Walcheren
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19, 20
21 juni

Open tuinen Dagen
met als thema: de Eetbare Tuin

De Nationale Tuinweek wordt afgesloten met de Open
Tuinen Dagen. Dit jaar op vrijdag 19, zaterdag 20 en
zondag 21 juni 2020 van 10.00-17.00 uur.
(Zie ook pag. 10 ). Niet alle tuinen zijn alle dagen open.
Eind mei wordt een flyer in kleur hierover rondgestuurd.
Meer informatie volgt ook in nieuwsbrieven en op de website.
In één van de deelnemende tuinen is G&B Walcheren met een PR-stand aanwezig
(op zaterdag 20 juni).

Zesdaagse reis naar Schotland
Datum: ma 22 t/m za 27 juni
Vertrek: v.a. Middelburg
Locatie: Peebles Hydro Hotel Schotland

22 juni
t/m
27 juni

Van maandag 22 juni t/m zaterdag 27 juni
We gaan weer op reis!
Dit jaar naar Schotland. Het is alweer 17 jaar geleden dat we daar geweest zijn
(2003). Dus hoog tijd dat we in Schotland weer eens tuinen gaan bezoeken. Het
wordt een prachtige reis met kastelen, ommuurde tuinen, privétuinen, de
beroemde botanische tuinen in Edinburgh en natuurlijk een kwekerij.
We vertrekken op maandag 22 juni vanuit Middelburg en gaan met de nachtboot
van DFDS uit IJmuiden naar Newcastle-upon-Tyne en zaterdagmorgen 27 juni
komen we weer in IJmuiden aan.
In Peebles, in het Peebles Hydro Hotel, verblijven we 3 nachten.
De volledige reisbeschrijving met programma, reiskosten en inschrijfformulier
staan op de website van Groei en Bloei afdeling Walcheren.
U kunt inschrijven vanaf 6 januari en de inschrijving sluit op 22 maart!
We hopen dat u meegaat op deze prachtige tuinreis.
Bij Ada Kokelaar en Liesbeth Hamelink kunt u terecht met vragen. De inschrijving
zal als vanouds weer bij hen zijn.
Liesbeth Hamelink, Ada Kokelaar, Reiscommissie

24 Groei&Bloei Afdeling Walcheren
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18 aug.
opg. voor
10 aug.

Groenworkshop
Korenschoof binden
Datum:
Locatie:
Kosten:

dinsdag 18 augustus; 18.30 uur
Pluktuin Hof Hazenberg
Prelaatweg 81, Aagtekerke
Leden € 8,50; niet-leden € 11,50

In de pluktuin Hof Hazenberg is er in de zomer een pracht aan bloemen die geplukt
kunnen worden. Mevrouw de Visser van Hof Hazenberg legt aan het begin van de
workshop uit hoe de bloemen geplukt en gebonden moeten worden om zolang
mogelijk plezier te hebben van het boeket. Daarna gaat u de velden in, gewapend
met snoeischaar en mandje. Fred Minnaar en mevrouw de Visser helpen u daarna
om een goed boeket samen te stellen. Koffie en thee horen er natuurlijk bij.
Voor een royale bos, instructie korenschoof binden, koffie en thee betaalt een
Groei en Bloei lid € 8.50, niet-leden € 11,50
Aanmelden voor 10 augustus via de website.
Margreet Roelse, Groenworkshops
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Fietstocht Rondje Axel
Datum: vrijdag 21 augustus
Locatie: Oost-Zeeuws-Vlaanderen

21 aug.

Fietstocht “rondje Axel” 21 augustus (datum o.v.b.)
In 2020 gaan we weer eens iets verder van huis. We fietsen
een rondje door de historische polders bij Axel in OostZeeuws Vlaanderen. Daarbij doen we een paar mooie tuinen aan en lunchen we
in een theetuin.
U komt op eigen gelegenheid naar het startpunt in Axel.
Axel ligt middenin de binnenlanden van Zeeuws Vlaanderen, maar heeft een
polderlandschap dat herinnert aan een tijd dat het stadje een stuk dichter bij zee
lag. Langzaam werd het land rond Axel uit de zee gewonnen en we fietsen
daardoor door polders uit verschillende periodes. Gebieden met kronkeldijken,
naast strakke polders en kreken.
Verdere informatie en kosten volgt in de nieuwsbrief van april 2020.
Vanaf dan kunt u zich ook aanmelden.
Sietske van Liere en Judith Weijland, Reiscommissie

3 sept.
opg. voor
20 aug.

Workshop “het nieuwe tuinieren”
Datum:
donderdag 3 september
Locatie:
Joyplant, Ritthem
Aanvang:
18.30 uur (tot 20.30 uur)
Kosten:
€ 5.- incl. koffie/thee,
Voor leden en niet-leden (max. 20 deelnemers)

Het nieuwe tuinieren door Wim Maljaars
Voedselbos, ecologisch tuinieren, permacultuur, allemaal nieuwe moderne
termen…. Steeds minder toegelaten middeltjes, slijtage van botten en gewrichten,
de gemeente laat het onkruid op straat voor jou…..
Hoe ga je om met al die veranderingen? In deze workshop geven we je handige
tips, laten we je kennismaken met de beste nieuwe gereedschappen en je kunt het
gereedschap zelf uitproberen! We zorgen namelijk voor Demo-modellen waarmee
je naar hartenlust kunt oefenen. Komt allen, maar laat de nette schoentjes thuis!
Graag aanmelden via het aanmeldingsformulier op de website voor 20 augustus.
Wendela van Dijken, cursussen
26 Groei&Bloei Afdeling Walcheren
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Lezing Bijzondere vaste planten
Datum:
Aanvang:
Locatie:
Toegang:

dinsdag 29 september
19.30 uur
De Zandput, Zandput 5, 4353 BA Serooskerke
leden gratis; niet-leden € 5,-

29 sept.
sept.
aug

Lezing door Coen Jansen over bijzondere vaste planten, nieuw en oud, bekend of
nog volledig nieuw en onbekend
Coen Jansen is bij velen al bekend als bevlogen kweker van vele nieuwe soorten
vaste planten. Dalfsen ligt niet naast de deur maar toch is hij bereid om naar
Walcheren af te reizen voor een lezing over de plantenkeuzes die hij maakt bij het
kweken van al deze bijzondere soorten. Waarom kweekt hij al deze soorten, wat
zijn de overwegingen die meespelen. Waarom is een bepaalde plant goed genoeg
en een andere plant niet. Hoe komen al deze nieuwe soorten tot stand en wie zijn
de anderen die zich daar ook mee bezig houden. Hij zal ook ingaan op zijn
specialiteit, de schaduwplanten en de prairie planten. Kijk ook eens op zijn
website: Coenjansenvasteplanten.nl. Als je wilt dat hij wat planten voor je meeneemt, zodat je zelf niet naar Dalfsen hoeft af te reizen, dan is dat ook mogelijk.
Martine van der Meule, Lezingen

Rabo ClubSupport Campagne
K.M.T.P. Groei&Bloei afd. Walcheren doet
weer mee met de jaarlijkse Rabo clubsupport
campagne.
Stemperiode o.v.b. van 25 sept. t/m 4 okt.
Leden van de Rabobank kunnen hun stem
verdelen over hun favoriete verenigingen.
Bent u lid van de Rabobank geef dan 1 of 2
stemmen aan ons (Groei&Bloei afd.
Walcheren). De opbrengst is weer bestemd voor de organisatie van de Open
Tuinen Dagen.
Groei&Bloei Afdeling Walcheren
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Groenworkshop bollenmand maken
Datum:
Locatie:
Aanmelden:
Kosten:

vrijdag 16 oktober 14.00-16.00
Joyplant, Dorpsstraat 2, Ritthem
voor 19 september
gebruikte materialen

16 okt.
opg. voor
19 sept.

Op vrijdag 16 oktober is het weer tijd om een prachtige
bollenmand te maken waar u heel lang plezier van zult hebben! De mand wordt
opgebouwd uit laagjes bollen, zodat de bollen niet allemaal tegelijk in bloei
komen. Voor grond, bollen, andere materialen zorgt Joyplant. Als u een mand
heeft, neem die dan mee, als u een mand van Joyplant wilt kopen, wilt u dit dan
opgeven bij de aanmelding? Wilt u ook opgeven hoeveel manden u wilt vullen en
welke kleur uw voorkeur heeft? U kunt kiezen uit gemengd, roze/paars en wit. De
kosten zijn afhankelijk van de gebruikte materialen, bollen, wel of geen mand etc.,
maar u moet rekenen tussen de €25-€35 euro voor een volle mand. U rekent af
met Wim Maljaars . Aanmelden voor 19 september. Dit is vroeg, maar Wim wil
graag op tijd de bollen in huis halen omdat hij dan de beste bollen kan uitzoeken!
Margreet Roelse, Groenworkshops

Workshop Paddenstoelen
Datum: zaterdag 17 oktober van 9.30-12.00 uur
Locatie: Landgoed ‘t Vierendeel,
Vrouwenpolderseweg 44, Vrouwenpolder
Kosten: Leden € 4,-; niet-leden € 8,-

17 okt.
opg. voor
voor 1 okt.

Paddenstoelen bekijken in de natuur en kweekresultaten
bekijken/bespreken van de cursus van 8 juni door Jurjen van Opstal.
Oktober is de maand van de paddenstoelen. Op het Vierendeel zijn op het moment
van dit schrijven meer dan 40 soorten te vinden. Jurjen van Opstal heeft natuurlijk
geen idee of dit volgend jaar oktober ook het geval zal zijn. Mochten er genoeg
paddenstoelen zijn om hier wat over te vertellen dan gaat de cursus door.
In ieder geval zal voor diegenen die op 8 juni een boomstam met paddenstoelenpluggen hebben meegenomen, de resultaten besproken/bekeken worden.
De opbrengst is ook belangrijk! We zijn benieuwd hoeveel paddenstoelen u heeft
geoogst. Tijdens de pauze zal een paddenstoelensoepje geserveerd worden.
Opgeven voor 1 oktober kan via het aanmeldformulier op de website.
Wendela van Dijken, Cursussen
28 Groei&Bloei Afdeling Walcheren
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Cursus Tuinontwerp
Data:

dinsdagavonden: 20 oktober,
3 en 7 november, 1 en 15 december
Locatie: de Zandput, Serooskerke
Aanvang: 19.30 uur (tot 21.30 uur)
Kosten: Leden € 86,50; niet-leden € 98,50 (bij 7 deeln.)

v.a.
28 okt.
opg. voor
10 sept.

Deze cursus - door Liesbeth Hamelink- is bedoeld voor
mensen die hun eigen tuin willen ontwerpen of veranderen.
Je eigen tuin ontwerpen?!
Hoe moet je beginnen? Waar moet je allemaal rekening mee houden? Hoe deel je
de tuin in? Wat wil ik eigenlijk allemaal in mijn tuin? Welke stijl vind ik mooi?
Veel vragen stellen en keuzes maken, daar komt het op neer! Dat gaan we doen
en leren in de Tuinontwerpcursus.
In 5 avonden bespreken we de aanpak van een tuin, maken we opdrachten en
krijgen opdrachten mee naar huis. Huiswerk maken dus! In de volgende les
bespreken we het gemaakte werk. Graag pen en papier meenemen, een zacht
potlood, gum, liniaal en geodriehoek.
Aanmeldingen voor 10 september via het aanmeldformulier op de website.
Wendela van Dijken, Cursussen

Groei&Bloei Afdeling Walcheren
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Lezing Hemelwaterbeheer
Datum:
Aanvang:
Locatie:
Toegang:

woensdag 28 oktober
19.30 uur
De Zandput, Zandput 5, 4353 BA Serooskerke
leden gratis; niet-leden €5,-

28 okt.

Hemelwaterbeheer i.r.t. klimaatsverandering door
Thomas van Sluijs.
Thomas van Sluijs is werkzaam bij de gemeente Veere bij de afdeling klimaat en
water. Hij is ook een van de contactpersonen voor de operatie Steenbreek bij deze
gemeente. Hij wil ons graag vertellen over alles wat met afvoer van ons
regenwater te maken heeft. Maar ook graag hoort hij onze ideeën als burger en
als tuinliefhebber.
Maar weinig mensen beseffen hoe belangrijk riolering is. Pas als het dreigt mis te
gaan en er bijvoorbeeld stank of wateroverlast optreedt, krijgt riolering aandacht.
Normaal gaat de inzameling en het transport van afvalwater en hemelwater vaak
ongemerkt aan u voorbij. Toch worden dagelijks veel inspanningen verricht om
deze kostbare infrastructuur goed te beheren. Ook merken we allemaal de
gevolgen van klimaatverandering. Het is langer droog, het is extreem warm en er
valt enorm veel regen in korte tijd. Hoe werkt het riool tijdens extreme neerslag?
Hoe gaan we om met extremen? En wie moet nou wat doen? We discussiëren
interactief over deze thema’s en samen zoeken we naar oplossingen.
Martine van der Meule, Lezingen

7 nov..
opg. voor
15 okt.

Groenworkshop Herfstschikking
Datum:
Locatie:

zaterdag 7 november van 9.30-12.00 uur
Landgoed ‘t Vierendeel,
Vrouwenpolderseweg 44, Vrouwenpolder

Op het prachtige landgoed het Vierendeel, waar al vele
snoeicursussen zijn gegeven, wordt nu een workshop
Herfstschikking gegeven door Clementine van Opstal. Zij wil graag dat u uw eigen
krans, schaal, bak of wat dan ook meeneemt en vervolgens heel creatief aan het
werk gaat met materialen en planten die ter plaatse aanwezig zijn. Er kunnen in
overleg met Clementine ook materialen van het landgoed gebruikt worden.
Aanmelden voor 15 oktober via het aanmeldformulier op de website.
Margreet Roelse, Groenworkshops
30 Groei&Bloei Afdeling Walcheren
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Lezing Harmonie in de tuin met
Feng Shui
Datum:
Aanvang:
Locatie:
Toegang:

woensdag 11 november
19.30 uur
De Zandput, Zandput 5, 4353 BA Serooskerke
leden gratis; niet-leden € 5,-

11 nov.

De tuin als inspirerend en harmonieus landschap 'Harmonie in de tuin met Feng
Shui' door Mariëtte Verlaan.
Mariette Verlaan is ontwerper van bloemrijke tuinen in harmonie met tuinwensen
en leven in de natuur. En is Auteur van ‘Harmonie in jouw tuin met Feng Shui –
ervaar plezier, inspiratie en energie’.
De leidraad voor de lezing van Mariëtte Verlaan is:
“Harmonie is dynamisch en beweegt mee onder invloed van natuurlijke
omstandigheden, de seizoenen en het weer. Het karakter dat elk van ons creëert
in de tuin weerspiegelt zijn of haar persoonlijke voorkeuren.”
Tijdens de lezing zal Mariëtte u kennis laten maken met Feng Shui en hoe de
filosofie van Feng Shui toegepast kan worden voor het ontwerp van een tuin.
Mariëtte ontwerpt zelf bloemrijke tuinen en kleurrijke borders vol vaste planten,
siergrassen, heesters en bomen. Omdat Feng Shui uitgaat van de persoonlijke
voorkeuren van de tuineigenaren zal ook het ontwerp van een tuin passen bij de
tuingebruiker.
Martine van der Meule, Lezingen

Kerstmarkt van Ambachten en Hobby’s
Zaterdag 12 dec. o.v.b.
Datum: zaterdag 12 december 2019 vanaf 10:00 uur
locatie: Tuindersbedrijf Kesteloo, Middelburgsestraat 83A in Koudekerke

G&B Walcheren is met een PR-stand aanwezig

Groei&Bloei Afdeling Walcheren
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Groenworkshop Kerstschikking
12 dec.
opg. voor
1 dec.
Datum:
Locatie:
Kosten:

zaterdag 12 december 9.30-12.00
Landgoed ‘t Vierendeel, Vrouwenpolderseweg 44, Vrouwenpolder
informatie volgt in nieuwsbrieven en op de website

Kerstschikking door Clementine van Opstal.
Vlak voor de Kerst is het tijd om een prachtig kerststuk te maken. Locatie is op het
Vierendeel in Vrouwenpolder. U gaat iets moois maken, u kunt uw eigen krans,
schaal, kom, tafelstuk meenemen. Clementine van Opstal is er om u te helpen om
er echt iets moois van te maken. Zij zorgt ook voor de materialen zoals bloemen,
takken, bessen, mos etc.
Meldt u op tijd aan, deze workshop is altijd zeer in trek.
Aanmelden voor 1 december via het aanmeldformulier op de website. Wilt u
aangeven of Clementine voor een schaal of iets dergelijks moet zorgen?
Margreet Roelse, Groenworkshops
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Op vertoon van uw ledenpas krijgt u
10% korting bij aankoop van tuinplanten.
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* m.u.v. aanbiedingen, perkgoed, graszoden, bezorgkosten en cadeaubonnen
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Contactpersonen Commissies
Floralia project
Willy de Nooijer
0118-634494

Lodo van Hamelstr. 10 4333 CP Middelburg
willydenooijer@zeelandnet.nl

Agnes Tange
0118-615971

Mazzinilaan 73 4334 GL Middelburg
latange@zeelandnet.nl

Open tuinen/Ruilbeurzen
Lieneke Hubrechsen
0118-639929

Koudekerkseweg 11 4335 HC Middelburg
rodenburg51@gmail.com

reizen
Ada Kokelaar
06-13523810

Beatrixstraat 6 4388 JH Oost-Souburg
adakok@zeelandnet.nl

Liesbeth Hamelink
0118-471255

Burchtstraat 53 4388 JK Oost-Souburg
lhamelink@zeelandnet.nl

Lien Osté
0118-461565

Zuidwateringstraat 3 4389 TT Ritthem
lijaoste@zeelandnet.nl

Sietske van Liere
06-37708855

Zuidwateringstraat 14 4389 TV Ritthem
sjvanliere@zeelandnet.nl

Lia Jobse
0118-582533

Eikenlaan 62 4356 HG Oostkapelle
huistd@zeelandnet.nl

Groenworkshops
Margreet Roelse
06-40243061

Rossinilaan 16 4384 MA VLISSINGEN
margreetroelse@gmail.com

Promotie en PR-materialen
Dolf de Nooijer
0118-634494

Lodo van Hamelstr. 10 4333 CP Middelburg
ganooijer@zeelandnet.nl

Lezingen
Martine van der Meule
0118-591301

De Meijstraat 32 4353 CA Serooskerke
a.van.der.meule@kpnmail.nl

Cursussen
Wendela van Dijken
Tel: 06-49356919

Van Oorschotlaan 41, 4386 EG Vlissingen
wenw@telfortglasvezel.nl

Webmaster
Herma Angel
0118-470843

Zandweg 48 4389 TH Ritthem
jacobs@zeelandnet.nl
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Redactie Groentje/Nieuwsbrief/Website
Herma Angel
0118-470843

Zandweg 48 4389 TH Ritthem
jacobs@zeelandnet.nl

Margreet Roelse
06-40243061

Rossinilaan 16 4384 MA VLISSINGEN
margreetroelse@gmail.com

Ledenadministratie/papieren versie Nieuwsbrief
Dolf de Nooijer
0118-634494

Lodo van Hamelstr. 10 4333 CP Middelburg
ganooijer@zeelandnet.nl

Suus Koole
0118-592358

Oostkapelseweg 6 4353 EH Serooskerke
thskoole@hotmail.nl

Het Bestuur
Voorzitter
Christien v/d Bosch
06-23360452

Hans Lipperheystraat 51 4336 DB Middelburg
chrvdbosch@zeelandnet.nl

Secretaris (v.a. 18-02)
Heidie Menheere
0118-629834

Nieuwe Vlissingseweg 582 4335 JS Middelburg
secretariaatgroeienbloei@gmail.com

Penningmeester
Dolf de Nooijer
0118-634494

Lodo van Hamelstr. 10 4333 CP Middelburg
ganooijer@zeelandnet.nl

Lid
Wendela van Dijken
06-49356919

Van Oorschotlaan 41 4386 EG Vlissingen
wenw@telfortglasvezel.nl

Lid
Herma Angel
0118-470843

Zandweg 48 4389 TH Ritthem
jacobs@zeelandnet.nl

Lid (v.a. 18-02)
Astrid van der Poel
0118-853401

Verdilaan 22, 4384 L E Vlissingen
astrid19523@gmail.com

Lid (v.a.18-02)
Margreet Roelse
06-40243061

Rossinilaan 16 4384 MA VLISSINGEN
margreetroelse@gmail.com
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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. Nietleden 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 annuleringsverzekering 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 annuleringsvoorwaarden 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 lidmaatschapsnummer of niet-lid. Inschrijvingsnummer K.v.K. 40309426

