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Voorwoord 
 
Het regent en waait buiten, Vroege Vogels op de achtergrond, 
dus een goed moment om voor uit te kijken in het nieuwe jaar. 
Bij Vroege vogels gaat het regelmatig over de achteruitgang 
van de biodiversiteit. Onze tuinen kunnen dit misschien niet 
helemaal tegen houden maar wel proberen de daling te 
verminderen.  Terwijl ik dit schrijf hoor ik dat alle tuinen bij 
elkaar 180.000 hectare beslaan! Belangrijk is dan natuurlijk wel dat we bomen, 
struiken en bloemen in onze tuin zetten en niet teveel tegels.  Maar dat is 
Groei&Bloei leden wel toevertrouwd. 
Als Groei&Bloei willen we echter ook graag tuineigenaren bereiken die misschien 
niet zoveel tijd hebben voor hun tuin en dan snel besluiten om hun tuin maar te 
betegelen.  Dit doen we o.a. door samen met de gemeente Middelburg, in het 
kader van de Actie Steenbreek bij Groenrijk, de actie “Tegel eruit, plant erin”, te 
organiseren.  Maar ook met onze andere activiteiten proberen we mensen te 
bereiken die beginnen  met tuinieren. Natuurlijk zijn alle activiteiten ook bedoeld 
om de ervaren tuineigenaren inspiratie  te geven om in hun eigen tuin mee aan de 
slag te gaan.  

Kortom, ik denk dat het programma voor 2019 de ervaren 
tuinder aanspreekt maar dat er ook activiteiten zijn waar de 
beginnende tuineigenaar zijn of haar voordeel mee kan 
doen.  
 
Namens het bestuur, Christien van den Bosch, voorzitter. 
 

 

Colofon 

Het Groentje Jaargang 36  -  2019 

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, Lia Jobse, Agnes Tange, Ineke IJzerman, Jacqueline 
Hamelink, Wendela van Dijken, Ans Francke. 

Met dank aan Coen Hamelink, die het omslag belangeloos ter beschikking heeft 
gesteld aan de afdeling Walcheren van Groei&Bloei. 
  

mailto:jacobs@zeelandnet.nl
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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 inkorten, 
bewerken, soms niet of in een nieuwsbrief of op de website plaatsen.  

Website: www.walcheren.groei.nl 

mailto:ganooijer@zeelandnet.nl
mailto:info@Walcheren.groei.nl
mailto:leden@groei.nl
http://www.walcheren.groei.nl/
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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 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 ledenprijs 
voor de activiteit. Dit bedrag dient substantieel te zijn en minimaal € 1,- of 
circa 10%. 

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 
walcheren.groei.nl 
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Ledenontmoetingsavond en ALV 12 februari 

 
Datum:  dinsdagavond 12 februari 2019  
Aanvang: 19.30 uur 
Locatie: De Zandput, Zandput 5, 4353 BA  Serooskerke 
Toegang: GRATIS; ALLEEN VOOR LEDEN 

 
Net als vorig jaar beginnen we 2019 met een Ledenontmoetingsavond 
gecombineerd met de ALV. Het motto van de avond is “Zien, Horen, Ruiken, 
Proeven”.  

De avond zal in het teken staan van de vele activiteiten in 2019 maar ook met een 
terugblik over het afgelopen jubileumjaar 2018. De avond is gecombineerd met de 
ALV. Tijdens deze ALV treden twee bestuursleden af die niet meer herkiesbaar zijn. 
Hopelijk kunnen we op deze avond twee nieuwe bestuursleden voorstellen.  Het 
bestuur zal het huishoudelijk deel zo kort mogelijk houden zodat er veel tijd 
overblijft voor ontmoetingen met elkaar.  
 

Na de pauze presenteren de commissieleden de activiteiten van het afgelopen jaar 
en voor het komende jaar. Zoals elk jaar wordt het activiteiten programma 
georganiseerd door de zeer actieve leden van de diverse commissies. Hiervoor is 
het bestuur veel dank verschuldigd. 
Koffie voor aanvang met iets lekkers en een drankje tijdens de pauze zijn gratis.  
 
Voor de hapjes (zowel zoet als hartig) zoeken we nog enthousiaste baksters en 
bakkers. Kosten worden uiteraard vergoed. 
Mocht je zin en tijd hebben om iets bakken of te maken, laat het weten aan 
Wendela van Dijken, email: wenw@telfortglasvezel.nl.  
Tot ziens op 12 februari. 

Namens het bestuur, Christien v.d. Bosch, voorzitter 
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Cursus Onderhoud Tuingereedschap 

Datum:   zaterdag 16 februari 2019 
Aanvang:  10.00 uur (tot 12.00 uur) 
Prijs:   Leden € 16,00 en Niet-Leden € 21,00.  

Inclusief onderhoudssetje van € 8,00. 
Deelnemers: minimum 5, maximum 20 
Locatie:  Joyplant, Dorpsstraat 2, 4389  TP Ritthem 

Workshop onderhoud tuingereedschap door Wim Maljaars. 

Deze workshop/training leert u alle basishandelingen die nodig zijn om het tuin 
gereedschap in goede conditie te brengen en/of te houden. Scherp en schoon 
gereedschap bevordert het werkplezier en voorkomt vermoeidheid en ergernis. 
Wim Maljaars biedt u tips en trucs zodat u met weinig hulpmiddelen uw 
gereedschappen in goede conditie kunt houden. Met uw meegebrachte 
gereedschappen gaan we na het theoretische gedeelte aan de slag. 
Trek niet uw nieuwste kleren aan omdat we echt aan het werk gaan! 
Graag aanmelden via het aanmeldingsformulier op de website. 

Wendela van Dijken, Cursussen 
 

  

16 febr. 
 

opg. voor 
2 febr. 
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Snertwandeling Westerschouwen  
 
Datum: zaterdagmorgen 23 februari 2019 
Locatie: Paviljoen Duinzigt, Kraaijensteinweg 162 
  (Parkeren op de grote parkeerplaats) 
  De Kraaijensteinweg is de eerste weg links na 
  de stormvloedkering richting Westerschouwen 
Aanvang: 10.00 uur 
Prijs:  € 12,50 voor leden; € 17,- voor niet-leden 
 
Snertwandeling op zaterdag 23 februari in de Meeuwenduinen in Westerschouwen 
 
Op zaterdag 23 februari maken we de jaarlijkse snertwandeling. Dit keer in de 
Meeuwenduinen in Westerschouwen o.l.v. een gids van Staatsbosbeheer. Een 
prachtig gebied, dat een groot deel van het jaar is afgesloten vanwege broedende 
vogels. 
We verzamelen om 10 uur in Paviljoen Duinzigt. We drinken in Duinzigt eerst koffie 
en om 10.30 uur beginnen we met de wandeling. Na afloop is er erwtensoep met 
brood en spek. 

Er kunnen met 1 gids maximaal 30 personen mee. 
Wanneer er 40 deelnemers of meer zijn, wordt een tweede gids ingezet. 
Wanneer dit aantal niet wordt gehaald, is er een deelnamestop bij 30 personen. 

U kunt zich aanmelden voor de wandeling t/m 17 februari via de website van Groei 
en Bloei Walcheren of via het aanmeldformulier (p 32) dat u stuurt naar Lia Jobse. 

Lia Jobse, Lien Osté, Reiscommissie 

  

23 febr. 
 

opg. voor 
18 febr. 
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Cursus Zaaien en Stekken 

Data:  maandag 25 februari 19.00 uur tot 21.00 uur èn  
  zaterdag  6 april van 10.00 uur tot 12.00 uur 
Prijs:  Leden € 3,50,  niet-leden € 6,00 per dagdeel  
Deelnemers: minimum 15, maximum: 25  
Locatie: Joyplant, Dorpsstraat 2, 4389  TP Ritthem 

Cursus zaaien en stekken door Wim Maljaars  

Deze training bestaat uit twee dagdelen.  

Het beste is natuurlijk om twee dagdelen mee te maken, het is echter ook mogelijk 
om voor slechts 1 dagdeel mee te doen, bij opgave via het inschrijfformulier op de 
website aangeven wat gewenst is.  
(Opgeven voor beide dagdelen kan ook op 1 formulier) 

Het eerste dagdeel (ma 25 febr. van 19.00-21.00 uur) zal voor een groot deel uit 
theorie bestaan, waarin u de basisbegrippen leert van het zaaien en stekken. 
Hierin komen vele facetten aan bod zoals, soorten kiemers, kiemrust, 
grondsoorten, zaaitijden, watergift, stek soorten, stektijden, stekmedium, ziekten 
en plagen in stek. Het laatste deel van de eerste training zal bestaan uit het zelf 
zaaien en stek maken. Opgeven vóór 11 februari (voor dl 1 of beide). 

De tweede training (za 6 april van 10-12.00 uur) neemt u de gezaaide en gestekte 
planten mee, zodat we de resultaten kunnen bespreken. In de tweede sessie gaan 
we nogmaals aan de slag met de zaden/stekken zodat u al het geleerde in de 
praktijk kunt brengen. Opgeven vóór 23 maart (voor dl 2). 

Wendela van Dijken, Cursussen 
 

 

Operatie Steenbreek  
Gemeente Middelburg 

Actie ‘Tegel eruit, plant erin’ 
Locatie: Groenrijk 
Mortiereboulevard, Middelburg 
Datum : zaterdag 9 maart van 11-15.00 uur 
Er is een PR-stand van G&B Walcheren.  

25 febr. 
6 april 

 

opg. voor 
11-02/23-03 
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Aanmelden Open Tuinen Dagen  
14, 15 en 16 juni 2019 – 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 2019. Het gaat om vrijdag 
14, zaterdag 15 en/of zondag 16 juni. Openstelling van uw tuin van 10.00-17.00 
uur (geen avond openstelling). Als u maar 1 dag open wilt zijn, dan in ieder geval 
graag op zaterdag. 

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

Alle leden van Groei & Bloei Walcheren worden uitgenodigd om hun tuin open te 
stellen. Speciaal voor dit  jaar willen we uitnodigen om mee te doen leden die 
woonachtig zijn rond Sint Laurens en Serooskerke en leden met tuinen, die 
speciaal zijn aangelegd om vogels, vlinders, bijen etc. te lokken. Het thema van de 
Nationale Tuinweek 2019 is immers “De Levende Tuin”.  

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. Vermeld u dan ook als 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 en graag ook een mooie foto, 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 Leden bij Leden in de Tuin, Plantenruilbeurs en Open Tuinen 

  

mailto:rodenburg51@gmail.com
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Leden bij Leden in de Tuin 2019 – reacties voor 1 maart 

Omdat de behoefte aan Tuinkringen een beetje verzadigd was, is in 2017 gestart 
met een activiteit waarbij Groei & Bloei leden bij tuinen van andere Groei & 
Bloeileden kunnen kijken op 2 vastgestelde zaterdagmiddagen. We hebben dit nu 
2 jaar gedaan, maar helaas is gebleken dat er vanuit de leden (nog) te weinig 
belangstelling bestaat voor dit initiatief.  
Heel jammer, want de te bezichtigen tuinen waren zeer interessant om te bekijken 
en de leden die ze bezocht hebben waren enthousiast over het initiatief. 
In de vergadering van Bestuur en Commissies is daarom besloten om Leden bij 
Leden in Tuin in 2019 niet te organiseren, tenzij er alsnog veel belangstelling voor 
zou blijken te bestaan. De vraag is dan of mensen dit willen aangeven bij 
ondergetekende. Ook goede ideeën zijn van harte welkom.  
Graag reacties naar Lieneke Hubrechsen via rodenburg51@gmail.com en wel vóór 
1 maart 2019. Wilt u meer informatie, dan kunt u ook altijd even bellen: 0118-
639929 

Lieneke Hubrechsen 
Coördinator Leden bij Leden in de Tuin, Plantenruilbeurs en Open Tuinen 

 

     Voordeel voor leden 
 
     Lid zijn van G&B afd. Walcheren heeft de volgende  
     voordelen: 

1. Gratis deelname bij: lezingen, plantenruilbeurzen. 
2. Onder kostprijs (tgv verenigingsbijdrage) deelname aan:  

snertwandeling, fietstocht, meer- en enkeldaagse tuinreis, excursies, 
cursussen en groenworkshops. 

3. 10% korting op aankoop tuinplanten bij TUINDERIJ WAGENAAR in VEERE  en 
VERSTRATEN WALHOUT in MIDDELBURG, uitgezonderd aanbiedingen. 

4. 10% korting op gehele assortiment bij Zeelandplant in Grijpskerke (planten, 
DCM-meststoffen, e.d.), uitgezonderd perkgoed, graszoden, aanbiedingen en 
bezorgkosten. 

5. 10% korting op planten bij Hobbykwekerij de 
HOUTENHANDSCHE HOF in KOUDEKERKE. 

6. Tevens ontvang je een landelijke kortingsgids 
met diverse voordelen en kortingen. 

  

mailto:rodenburg51@gmail.com
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Lezing Botanische jeeptour door Tibet van 
Chengdu naar Lhasa 

Datum:  woensdag 20 maart 2019  
Aanvang: 19.30 uur 
Locatie: De Zandput, Zandput 5, 4353 BA  Serooskerke 
Toegang: leden: gratis; niet-leden €5,- 

Een botanische jeeptour door Tibet van Chengdu 
naar Lhasa, een unieke ervaring door Harry Jans. 

We starten deze expeditie in Chengdu, de hoofdstad van de provincie Sichuan. Via 
Leshan waar we de grootste uit de rots gehakte Boeddha  (71m) ter wereld 
bezoeken, reizen we af naar het hooggebergte van Tibet. Dit was de eerste 
botanische reis van deze omvang (22 deelnemers) naar deze afgelegen en weinig 
door buitenlanders bezochte gebieden. Tijdens de reis zijn 15 hoge bergpassen, 
tussen de 4000 en 5000 meter overgestoken. Met een grote reisbus kom je hier 
niet ver en daarom werden 8 jeeps (4×4) ingezet om het hele traject (ca. 3000 km) 
af te leggen. Vele reeds bekende, maar ook onbekende planten werden gevonden. 
Het eindpunt van de reis was Lhasa dat op 3650m hoogte ligt. De Potala, het grote 
klooster, is een zeer indrukwekkend gebouw dat op een zeer markant punt boven 
op een heuvel, midden in de stad ligt. Naast de vele cultuur in Tibet wordt u 
meegenomen naar berggebieden, die tot nu toe niet of nauwelijks voor 
buitenlanders toegankelijk waren. 

Martine van der Meule, Lezingen 
 
 

 

Actie: Tegel eruit Plant erin  
PR stand G&B 

Datum:  zaterdag 23 maart 2019 
Tijd:  10.00-15.00 uur 
Locatie: 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.  
Meer informatie in nieuwsbrieven en op de website. 

  

23 maart 

20 maart 
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Ter informatie: Grondtestdag  

Datum:  zaterdag 23 maart 2019 van 9-17.00 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. 

 
 

Snoeicursus fruitbomen en heesters  

Datum:   zaterdag 30 maart en 16 november 2019 
Opgeven voor: resp. 16 maart en 2 november 
Locatie:  landgoed ’t Vierendeel, Vrouwenpolder 
Aanvang:  10.00 uur (tot 12.00 uur) 
Toegang:  Leden € 4,00 en Niet-Leden € 8,00 
Deelnemers: minimum 9, maximum 15 
 
Snoeicursussen fruitbomen en heesters door Jurjen van Opstal in maart en 
november 2019. 

Elk jaar is het 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 op 
verzoek uitleg over het snoeien van heesters zoals roos, hortensia, buddleia.  

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. 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. Wat betreft inhoud zijn ze min of meer gelijk. 
Het geeft natuurlijk wel de kans om flink te oefenen op de fruitbomen op het 
landgoed.  

Opgeven kan via het aanmeldingsformulier op de website.  

Wendela van Dijken, wenw@telfortglasvezel.nl, Cursussen 
  

30 maart 
en 

16 nov. 

mailto:wenw@telfortglasvezel.nl
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Lezing Topstukken van Trompenburg  
Tuinen &Arboretum 

Datum:  dinsdag 2 april 2019 
Aanvang: 19.30 uur 
Locatie: De Zandput, Zandput 5, 4353 BA  Serooskerke 
Toegang: leden gratis; niet-leden €5,- 

De Topstukken van Trompenburg Tuinen & Arboretum, Rotterdam 
door Gert Fortgens 

Sinds 1 januari 2014 is Trompenburg Tuinen & Arboretum geregistreerd Museum 
en lid van de Museumvereniging (www.museumvereniging.nl)! Zoals alle musea 
heeft ook Trompenburg grote bijzonderheden in haar collectie. In dit geval een 
plantencollectie bestaande uit bomen, struiken, vaste planten en cactussen! In zijn 
rol als ‘Curator of Collections’ zal Gert Fortgens u met een foto-impressie een 
selectie presenteren van de meest bijzondere stukken uit de zeer uitgebreide 
plantencollectie van Trompenburg met een uitleg waarom juist dát de topstukken 
zijn.            Martine van der Meule, Lezingen 

Groenworkshop Paasschikking  

Datum:  zaterdagmorgen 13 april 2019 
Tijd:  10-13.00 uur (max.) 
Locatie:  Intratuin, Galgeweg 5, 4371 RG  Koudekerke 

Workshop door Mattie Wisse. 
Een week voor de paasdagen wordt bij Intratuin een 
paasworkshop gehouden. Het wordt een paasstuk met fijne voorjaarbolletjes en 
bloemen en er is weer een heerlijk traktatie tijdens de workshop. Verdere 
informatie volgt via de nieuwsbrief en de website van Groei & Bloei waar u zich 
ook kunt aanmelden. 

Ineke IJzerman, Groenworkshops  

13 april. 

opg. voor 

7 april 

2 april 

13 april 
opg. voor 

7 april 

http://www.museumvereniging.nl/
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Floraliaproject 2019 
 
Ook in 2019 gaan we met vrijwilligers van onze afdeling, 
voor de 37e keer alweer, aan de slag met het 
Floraliaproject. In 2018 kreeg het project enorm veel 
positieve aandacht in Zeeland van de pers met 
krantenartikelen en een filmpje. Ook het Hoofdbestuur 
van Groei & Bloei was hier blij verrast over. 
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. Zij krijgen een Pelargoniumboekje met informatie en kunnen 
daarin ook de ontwikkeling van hun plant bijhouden, zoals de lengte bij het begin 
en later en 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 de vrijwilligers de kinderen hoe ze 
kunnen stekken en ze nemen soms stekjes mee. 
De scholen zijn of worden, als u dit Groentje in handen krijgt, aangeschreven. 
Dit jaar worden de kleine plantjes op 1 april 2019 geleverd door Tuindersbedrijf 
Kesteloo in Koudekerke.  

De vrijwilligers gaan dus drie keren naar de school; eerst 
tussen 2 en 5 april voor het verpotten en daarna nog 
twee keren 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 is nog niet bekend 
hoeveel scholen en kinderen er dit jaar gaan meedoen. 
De Floraliacommissie verwacht dat het ong. 16-20 
scholen met 700-750 kinderen zullen zijn.   

april 

mei 

juni 
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Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom!  
Zoals hierboven al te lezen is, gaat het voor vrijwilligers om 3 dagdelen inzet, 
waarbij eigenlijk alleen de week van 1-5 april vastligt voor het verpotten. 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. Dat 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.  634494 of willydenooijer@zeelandnet.nl 
Op de website www.walcheren.groei.nl onder activiteiten en actueel kun je onder 
het kopje Floraliaproject  alles vinden over het project.  

Willy de Nooijer en Agnes Tange,  Floraliacommissie 

 
 

Plantenruilbeurzen 

Data: zaterdag 13 april en zaterdag 5 oktober 2019  
Tijd:  10-12.00 uur 
Locatie:  Tuindersbedrijf Kesteloo in Koudekerke 

In 2019 houden we weer 2x onze plantenruilbeurs en wel 
op zaterdag 13 april en zaterdag 5 oktober. 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. 

Aanleveren planten vanaf 10.00 uur 
Start: stipt 11.00 uur 
Einde: rond 12.00 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 Leden bij Leden in de Tuin, Plantenruilbeurs en Open Tuinen  

13 april 

en 

5 okt. 

mailto:willydenooijer@zeelandnet.nl
http://www.walcheren.groei.nl/
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Groenworkshop Hanging Basket 

Datum:   vrijdagmiddag 26 april 2019; 14.00 uur 
Locatie:  Joyplant, Dorpsstraat 2, 4389  TP Ritthem  

Geheel volgens de traditie staat er een workshop Hanging 
Basket maken gepland op 26 april bij Joyplant in Ritthem. 
Aandacht wordt besteed aan een zo efficiënt mogelijk 

beplanten van de basket en het bepalen welke planten het goed doen in een 
basket. Niet alleen vullen met één jarigen maar ook aandacht voor grassen en 
meerjarigen in de basket. Meer informatie volgt in nieuwsbrieven en de website. 

Ineke IJzerman, Groenworkshops 

 

Lezing Groen als Gras 

Datum:  woensdag 15 mei 2019, 19.30 uur 
Locatie: De Zandput, Zandput 5, 4353 BA  Serooskerke 
Toegang: leden gratis; niet-leden €5,- 

Lezing door Robbert Lauret 
Nederland staat wereldwijd bekend als thuishonk van de beste graszodenkwekers 
en zaadveredelaars; sportstadions over de hele wereld zijn bedekt met 
Nederlandse grasmatten. Toch worstelen we zelf in onze achtertuin vaak met het 
gazon. Robbert Lauret (29), auteur van het boek Groen als Gras, legt in deze lezing 
uit hoe u een perfect grasveld kunt krijgen, startend met de voorbereiding voor 
het leggen van het gazon tot de fijnste kneepjes van het maaien, bemesten, 
beluchten en verticuteren. Ook zullen we deze avond stilstaan bij de 
maatschappelijke impact van gazons, wat betekenen gazons voor het milieu en 
hoe bereiden we ons grasveld voor op warmere en drogere zomers en heftige 
perioden met neerslag? Of u nu voor het eerst een gazon bezit of al langer achter 
de maaier loopt, u leert deze avond ongetwijfeld nieuwe trucs waarmee uw gazon 
nog mooier wordt. Robbert onthult de geheimen van een perfect groen gazon 
waar uw buren alleen van kunnen dromen. Robbert is geboren in Zeeuws-
Vlaanderen en is hier al op jonge leeftijd aan het tuinieren geslagen. Als 
vakantiewerk heeft hij elke zomer zes weken bij een hoveniersbedrijf hagen 
geknipt en gazons gemaaid. Zelfs tijdens zijn studententijd in Nijmegen bleef de 
grasmaaier lonken. Inmiddels is hij als adviseur werkzaam bij de provincie Noord-
Brabant waar hij vanuit het raam uitzicht heeft op de Bossche golfbaan. Zo nu en 
dan dwalen zijn gedachten af naar wat er zich onder de golfers bevindt: een 
perfecte grasmat.           Martine van der Meule, Lezingen 

26 april 

opg. voor  

23 april 

15 mei 
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 Ter informatie: Zomerbloeiersdag 11 mei 
 Op zaterdag 11 mei, van 9-17.00 uur, is de Zomerbloeiersdag bij  
 Zeelandplant in Grijpskerke. 
 Groei&Bloei Walcheren is met een PR-stand aanwezig. 
 

 

Dagreis Gardenista  
Datum: donderdag 16 mei 2019 
Tijd: hele dag 
Locatie: landgoed Ophemert 
 

Dagreis Gardenista, op donderdag 16 mei 2019 

We hebben nog een extra dagreis ingevoegd in het programma voor dit jaar!  
We gaan een dagje met de bus naar het nieuwste tuinevenement Gardenista bij 
kasteel Ophemert. Deze reis wordt georganiseerd door Ans Francke. 

U heeft er al over kunnen lezen in het tijdschrift Groei&Bloei: ‘Met trots 
presenteert KMTP / Groei&Bloei het nieuwe jaarlijkse buitenevent Gardenista! 
Van 15 tot en met 19 mei 2019 wordt het landgoed Ophemert de plek waar je 
alles kunt vinden omtrent groen en groenbeleving. Gardenista is een tuinbeurs. 
Een tuinevenement. Maar tegelijk ook veel meer dan dat. Het is een bijzondere 
samensmelting van de groene wereld met amusement en gastronomie. Naast 
groenexperts, heerlijke gastronomie onder andere uit de eigen moestuin, 
bloemschikkunst en amusement is het een plek waar je inspiratie kunt opdoen 
voor je eigen tuin en advies kunt inwinnen over een eigen tuinontwerp of 
tuinvraag.’ 

We zijn nog bezig met de organisatie. Zodra we de definitieve dag en prijs hebben 
vastgesteld hoort u meer van ons via de nieuwsbrief. Ook de inschrijving wordt 
dan bekend gemaakt.             de Reiscommissie   
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Activiteitenkalender 2019 
 
Op deze pagina staan de activiteiten voor 2019 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  
 
 
12 ALV Ledenontmoetingsavond De Zandput, Seroosk* 19.30 uur  pg 7 
16 Cursus onderh. gereedschap Joyplant, Ritthem  10-12 uur  pg 8  
23 Snertwandeling   Kop van Schouwen  10 uur  pg 9 
25 Cursus zaaien en stekken dl.1 Joyplant, Ritthem  19-21 uur  pg10 
 
 
9 Operatie Steenbreek  Groenrijk, Middelburg. 11-15 uur  pg10 
20 Lezing Botanische Jeeptour De Zandput, Seroosk* 19.30 uur  pg13 
23 Tegel eruit Plant erin  Intratuin, Koudekerke 10-15 uur  pg13 
30 Snoeicursus Van Opstal   Vrouwenpolder  10-12. uur pg14 
 
 
1 Start Floraliaproject   Scholen Walcheren     pg16 
2-5 Floraliaproject; oppotten  scholen Walcheren  i.o.o.   pg16 
2 Lezing Topstukken Trompenb. De Zandput, Seroosk* 19.30 uur  pg15 
6 Cursus zaaien en stekken dl.2 Joyplant, Ritthem  10-12 uur  pg10 
13 Plantenruilbeurs   Kesteloo, Koudekerke 10-12 uur  pg17 
13 Groenworksh. Paasschikking Intratuin, Koudekerke 10-13 uur  pg15 
26 Groenworksh. Hanging Basket Joyplant, Ritthem  14.00 uur  pg18 

 

15 Lezing Groen als Gras  De Zandput, Seroosk* 19.30 uur  pg18 
i.o. Vervolg Floralia project  diverse scholen Walch. i.o.o.   pg16 
15-19Gardenista; dagreis 16 mei Landgoed Ophemert hele dag  pg19 
 

 * - kerke (Serooskerke / Grijpskerke / Aagtekerke) 

Maart

 
 
 

 Februari Februari 

Februari  
 
 

April 
 
 

Mei 
 
 

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

6 Dagreis België    Zws-Vlaanderen + België hele dag  pg24 
8-16 Nationale tuinweek   Thema Levende tuin    pg22 
8 Cursus Bodemconditie   ’t Vierendeel, Vrouwenp. 10-12 uur  pg22 
13 Avondexcursie Heemtuin  Terra Maris, Oostkapelle 19.30 uur  pg23 
14-16 Open Tuinen dagen   Walcheren    10-17 uur  pg23 
27 Fietstocht     Walcheren   10.00 uur  pg25 
 
 

8 Groenworksh. Korenschoof  Hof Hazenberg, Aagtek* 18.30 uur  pg25 
 

 
4-6 Driedaagse tuinreis   Groningen      pg26 
10 Lezing Vlinders    De Zandput, Seroosk* 19.30 uur  pg27 
13 Groenworkshop Najaarsstuk  Groenrijk, M’burg  18.30 uur  pg27 
20 Excursie Tuinen (leden)  Heinkenszand   13.30-16.45 pg28 
 
 
1 Lezing Heesters en Bomen De Zandput Seroosk * 19.30 uur  pg29 
1-7 Stemperiode Rabo Clubkas (tbv sponsoring OpenTuinen)   pg28 
5 Plantenruilbeurs   Kesteloo, Koudekerke 10-12 uur  pg17 
 
 
16 Snoeicursus van Opstal  Vrouwenpolder   10-12 uur  pg14 
20 Lezing Paddenstoelen kweken De Zandput, Seroosk* 19.30 uur  pg30 
 
 

14 Groenworksh.Kerstschikking Zeelandplant, Grijpsk* 10-13 uur  pg29 
 
ALV, lezingen e.d. :  BHV De Zandput, Zandput 5  4353 BA SEROOSKERKE 
    Tel. 0118-592648/06-51834943  bhv@zeelandnet.nl  

Juni 
 
 

Augustus 
 
 
 September 
 
 

Oktober 
 
 

November 
 
 

December 
 
 

mailto:bhv@zeelandnet.nl
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Nationale Tuinweek  2019 
 

Tijdens de nationale tuinweek van 8 t/m 16 juni 2019 
zijn er veel activiteiten in het hele land. Het thema van 
de tuinweek is “De levende tuin”. Dit jaar zullen 
verschillende organisaties betrokken worden bij de 
nationale tuinweek zoals IVN, KNNV en de vlinder-
stichting.   
Zie ook de website https://www.groei.nl/tuinweek.  
Activiteiten van de afdeling Walcheren:  

 

 
Cursus bodemstructuur en -conditie  

Datum:   zaterdag 8 juni 2019 

Locatie:  landgoed ’t Vierendeel, Vrouwenpolder8 juni 
Aanvang:  10.00 uur (tot 12.00 uur) 
Deelnemers: minimum 9, maximum 15 deelnemers 
Prijs:   Leden € 4,- ; niet-leden € 7,- 

Cursus/Workshop bodemstructuur/-conditie t.a.v. aanwezige  
vegetatie groei  -  door Jurjen van Opstal 

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. 

U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier op de website. 

Wendela van Dijken, Cursussen 
  

8 t/m 16 juni 
 

8 juni 
opg. voor 

25 mei 

https://www.groei.nl/tuinweek
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Avondexcursie: Heemtuin Oostkapelle  
13 juni - 19.30 uur (opg. voor 7 juni) 
 
Locatie: Terra Maris, Duinvlietweg 6, Oostkapelle 
Extra informatie: inschrijven vóór 7 juni 
s.v.p. 5 min. voor aanvang aanwezig zijn; van parkeerplaats  
Westhove naar museum ± 15 min.  
MJK/donateur en lid G&B: €5,=.  MJK/donateur, geen lid G&B: €8,75 
Geen MJK maar wel lid G&B: €11,50  Geen MJK, geen lid G&B: €15,75. 
MJK = museumjaarkaart; donateur = donateur Terra Maris 

In het kader van de nationale tuinweek met als thema “De levende tuin” is er een 
rondleiding in de Heemtuin van Terra Maris. De heemtuin van Terra Maris is niet 
alleen mooie tuin met boomgaard, vijvers, duinlandschap, bloemrijk grasland en  
moestuin maar ook een oase voor vlinders, bijen en andere insecten. Jan Tuin, 
tuinier op de heemtuin, zal tijdens deze rondleiding dan ook ingaan op de vraag 
hoe je je eigen tuin insect vriendelijk kunt inrichten. De heemtuin is speciaal voor 
ons deze avond geopend.  

De rondleiding duurt ongeveer 1-1,5 uur. Maximaal aantal deelnemers 20. 
Na afloop kunnen we nog even napraten met een kop koffie/thee met koek. 

Inschrijven vóór 7 juni 2019 via het aanmeldformulier of via de website (waar ook 
meer informatie volgt). 
 
 

Open tuinen Weekend  
met als thema: de Levende tuin 

De Nationale Tuinweek wordt afgesloten met het Open 
Tuinen Weekend. Dit jaar op vrijdag 14, zaterdag 15 en 
zondag 16 juni 2019 van 10-17.00 uur. 
(Zie ook pag.11). 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 15 juni). 
  

14, 1, 16 

juni 

14, 15, 16 
juni 
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Dagreis Zws-Vlaanderen en België  
Dagreis  Vogelwaarde; Lier en Ranst (België) 
Prijs:  € 52- € 60,- ; afhankelijk van aantal deelnemers 
Meer informatie over inschrijven, opstapplaats en –tijd en  
definitieve kosten volgt in nieuwsbrieven en op de website, 
waar u zich ook kunt inschrijven. 

Donderdag 6 juni gaan we weer met elkaar op pad.  
Het wordt een groene en culturele excursie.  

De eerste tuin die we bezoeken is The Hidden Gardens van Wies en Marja van 
Damme in Vogelwaarde. Een tuin van 2000 m2 in 2003 aangelegd en ontworpen 
door een architect. Er zijn verschillende thema’s in deze tuin: het Alhambra, 
geïnspireerd op de beroemde Spaanse tuin met smalle waterbassins en 
gespiegelde borders; een grassen– en bloementuin; een Japanse tuin met zen tuin, 
vijver, bamboes en bonsaibomen; een bloementuin en een rozentuin waar we 
koffie krijgen aangeboden. Kortom veel te zien en te genieten. 

Daarna gaan we de grens over naar het Belgische Lier. Na de lunch krijgen we een 
rondleiding door Lier met een gids van het VVV. Lier staat op de lijst van UNESCO 
Werelderfgoed. Een schilderachtige oude stad met begijnhof, belfort en de 
beroemde Zimmertoren, klokkentoren.  

Tot slot bezoeken we Kwekerij Sanguisorba in Ranst, even boven Lier. Sanguisorba 
is een kleinschalige kwekerij die gespecialiseerd is het kweken van kruiden, wilde 
planten, eetbare planten en vergeten groenten. Bart Belmans wil graag historische 
gewassen onder de mensen brengen omdat deze een schat aan voedings- en 
medicinale stoffen bevatten. U kunt hier natuurlijk ook planten kopen. We kunnen 
daar genieten van een “tas” koffie of verse kruidenthee. 
Na dit bezoek gaan we op huis aan en we hopen rond 18.30 uur weer in Vlissingen 
aan te komen. 

 
Sietske van Liere en Liesbeth Hamelink, 

Reiscommissie  
  

6 juni 
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Fietstocht Walcheren 27 juni 

Datum:  donderdag 27 juni 2019 
Start: ca. 10.00 uur (hele dag) 
Locatie: Walcheren 
 
Wij zijn van plan om op donderdag 27 juni onze fietstocht 
te houden. Dit keer blijven wij in Walcheren. Wij 
bezoeken verschillende tuinen en onderweg gebruiken 
wij de lunch. 
Ons plan is nog niet concreet, maar zodra dit het geval is, wordt u geïnformeerd. 
Op de website en via nieuwsbrieven krijgt u later verdere informatie. 
Inschrijven ook via het aanmeldformulier op de website. 

Lien Osté en Lia Jobse, Reiscommissie 

 

Groenworkshop  
Korenschoof binden 
Datum: donderdag 8 augustus 2019;  18.30 uur 
Locatie: Pluktuin Hof Hazenberg, Aagtekerke 
Informatie volgt in nieuwsbrieven en op de website 

Dit jaar is er ook weer een workshop bloemen plukken 
en korenschoof binden, gegeven door mevr. De visser. Er 

is bewust gekozen voor de maand augustus, omdat er dan een grotere zekerheid 
is dat er veel bloemen beschikbaar zijn voor de pluk Het plukfestijn en korenschoof 
binden vindt plaats op donderdagavond 8 augustus 2019.  Informatie over de 
workshop volgt op de website en in nieuwsbrieven.  

 Ineke IJzerman, Groenworkshops 

 

 
Foto’s van te bezoeken tuinen tijdens de 3-daagse tuinreis –zie  pg 26. 

8 aug. 
opg. voor 

5 aug. 

27 juni 
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De Nazomer driedaagse tuinenreis  
naar Noord-Nederland 

Datum: woensdag t/m vrijdag, 4, 5 en 6 september 2019 

Deze reis naar Groningen wordt een Nazomer 
tuinenreis, met veel aandacht voor tuinen die in de 
tweede helft van de zomer en in het begin van het najaar 
op zijn mooist zijn.  Ze doen niet onder voor tuinen in 
het buitenland. De tuinen die u tijdens deze reis bezoekt 
lijken niets op elkaar. Zowel in kleuren en vormen, vaste 
planten en siergrassen, grote en kleine tuinen. De 
mooiste planten zijn te koop in verschillende 
kwekerijen. Ook  brengen we een bezoek aan 

familiebedrijf De Wit  in Kornhorn dat het maken van tuingereedschap tot kunst 
verheven heeft.  
De reis gaat weer in samenwerking met Garden Tours, inclusief  een reisleidster.  
Vanuit afdeling Walcheren zijn Ada en Sietske de vertrouwde contactpersonen. 
Zij verzorgen ook de inschrijvingen en u kunt bij hen terecht voor vragen. 

In grote lijnen ziet de reis er als volgt uit (maar dit is nog onder voorbehoud): 
De eerste dag bezoeken we in de Noordoostpolder, Flevoland  2 tuinen: De 
Pegasushof en Goldhoorn Gardens in Bant (lunch inbegrepen) en, als de files het 
toelaten, een bezoek aan een daktuin op het DUO gebouw in Groningen. 

De tweede dag: Tuingoed Folz in Meeden,  kwekerij Jacobs in Vriescheloo en de 
Jacobstuin. Ook deze dag is de lunch inbegrepen. 

De derde dag: bezoek aan Familiebedrijf De Wit met rondleiding. Hier kan evt. ook 
tuingereedschap gekocht worden. En daarna de Tuinen van Mien Ruys, waar wij 
ook een lunch gebruiken. Op de terugweg maken we eind van de middag nog een 
tussenstop om iets lekkers te eten naar eigen behoefte. Dit is voor eigen rekening. 

We verblijven 2 nachten in het 4 sterrenhotel: Van der Valk Westerbroek. De 
touringcar vertrekt van parkeerplaats Zep in Middelburg. 
Een indicatie voor de reiskosten zijn: € 445 bij 25 pers / € 395 bij 40 personen. Dit 
is inclusief ± 90 euro voor kosten entree tuinen en de lunches! 
In het voorjaar komt er een nieuwsbrief met flyer van Garden Tours met een 
aanmeldingsformulier. U kunt evt. het inschrijfformulier uit dit Groentje pag. 32 
gebruiken en opsturen naar Ada dan krijgt u de officiële flyer en inschrijfformulier 
van ons toegestuurd. 

Dus noteer alvast in uw agenda: Nazomer driedaagse tuinenreis Groei&Bloei, 
afdeling Walcheren, 4, 5 en 6 september!  

Ada Kokelaar en Sietske van Liere,  Reiscommissie  

4-6 sept. 
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Lezing Vlinders in de tuin  

Datum:  dinsdag 10 september 2019  
Aanvang: 19.30 uur 
Locatie: De Zandput, Zandput 5, 4353 BA  Serooskerke 
Toegang: leden gratis; niet-leden €5,- 

Lezing Vlinders in de tuin door Kars Veling. 
Van de insecten zijn dagvlinders wel het meest geliefd. 

Door hun boeiende levenswijze en de prachtige kleuren spreken ze tot de 
verbeelding. 
Het gaat echter niet goed met de dagvlinders in Nederland. Veel soorten zijn al 
verdwenen en de Rode Lijst met bedreigde soorten is nog lang. 
Tijdens deze lezing zullen een aantal dagvlinders de revue passeren. Door in de 
huid van de vlinder te kruipen zullen we kijken hoe ze leven en welke eisen ze 
stellen aan hun leefomgeving. Als we dat weten kunnen we ook zorgen dat er weer 
meer vlinders komen. Daarvoor moet goed worden samengewerkt. De 
natuurbeheerders kunnen hun steentje bijdragen, maar ook gemeenten en 
Waterschappen moeten in inrichting en beheer rekening houden met de eisen die 
dagvlinders stellen. 
Tuinbezitters kunnen veel doen voor vlinders. Door te zorgen voor voedsel voor 
de vlinders en ook voor voortplantingsmogelijkheden wordt de tuin een thuis voor 
vele kleurige fladderaars. Na deze avond heeft u flink wat tips om uw tuin om te 
dopen in een vlinderparadijs. 

Martine van der Meule, Lezingen 

 
Groenworkshop Najaarsschikking  

Datum:  vrijdagavond 13 september 2019 
Aanvang: 18.30 uur 
Locatie: Groenrijk, Mortiereboulevard Middelburg 

Op vrijdagavond 13 september 2019 wordt een 
herfstworkshop georganiseerd door Ineke IJzerman bij 
Groenrijk in Middelburg. In deze workshop worden allerlei herfstbloemen, zoals 
hortensia’s, herfstasters en bessen en bottels verwerkt. Meer informatie over 
deze workshop volgt in de nieuwsbrieven en hoe u zich kunt opgeven voor 
deelname aan deze workshop 

Ineke IJzerman, Groenworkshops 
  

10 sept. 
aug 

13 sept. 
opg. voor 

7 sept. 
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Middagexcursie Tuinen Heinkenszand 
Datum:  vrijdag 20 september 2019  
  van 13.30 -16.45 uur; eigen vervoer. 
Toegang: maximaal € 2,50 p.p.  
Alleen leden in verband met beperkt aantal personen 
per tuin. 2 Groepen van max. 16 personen, die 
halverwege van tuin wisselen.  

1. Tuin van Peter van de Guchte, lid van onze afdeling. 
Opp. 3000m2. 
Nog vrij jonge tuin, vanaf najaar 2012 gestart met inplanten en ontworpen door 
Chris Ghyselen. Direct achter het huis de bloementuin in negen ellipsvormige 
plantvakken. Aansluitend een gazon met een cirkelvormige vijver in het midden. 
Siergrassenbedden met aansluitend een naturalistische border in volle zon en een 
poel in halfschaduw. Daarop aansluitend de bloemenweide op schrale grond en 
slechts twee keer per jaar gemaaid. Op het einde een boomgaardje met hoogstam 
fruitbomen. Bijzonder is dat je vanuit de woning het eind van de tuin, begrensd 
door een dijk waarop populieren groeien, kunt zien. 

2. Tuin van Jopie Koens en Ton Altena van tuin “De Doolman”. 
Geïnspireerd door de tuinen van Piet Oudolf , Mien Ruys en Madelien van Hasselt 
is zelf een ontwerp gemaakt voor de tuin. Vervolgens ook de hele tuin zelf 
aangelegd. Gekozen voor een strakke tuin qua lijnenspel van de paden en een 
losse tuin qua beplanting, met veel soorten bloemen en grassen, die het hele jaar 
door interessant moet zijn. Deze tuin is op televisie geweest!  

Het belooft een mooie, interessante en gezellige middag te worden. 
Meer informatie in nieuwsbrieven en op de website. 

Ada Kokelaar en Liesbeth Hamelink, Reiscommissie 
 

Rabo Clubkas Campagne 

K.M.T.P.  Groei&Bloei afd. Walcheren doet weer 
mee met de jaarlijkse Rabo clubkas campagne. 
Stemperiode van 1 t/m 7 oktober. 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 
het Open Tuinen Weekend.  

  

1-7 okt. 
aug 

20 sept. 
aug 
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Lezing Heesters en bomen  

Datum:  dinsdag 1 oktober 2019  
Aanvang: 19.30 uur 
Locatie: De Zandput, Zandput 5, 4353 BA  Serooskerke 
Toegang: leden gratis; niet-leden €5,- 

Heesters en bomen met mooie herfstkleuren, bijzondere 
vruchten en zaden - door Chris van der Wurff. 

Lezing met levend materiaal d.w.z. circa 50 takken die besproken worden en door 
de zaal rouleren. 
Kweek al 40 jaar houtige gewassen en vooral hetgeen wat de rest niet kweekt maar 
toch gewoon buiten in de tuin kan groeien. Een zogenaamde botanische kwekerij 
met planten uit de hele wereld, zolang ze maar in dezelfde zone groeien en 
voldoende winterhard zijn. 
Bovendien laat ik planten groeien zoals ze zelf vormen, dus hun natuurlijke 
habitus. Uiteraard worden ze wel regelmatig verplant. Voor iedere plant is er een 
toepassing (droog of nat licht of schaduw, klein of groot enz.) 
En op de kwekerij ook aanwezig twee Nederlandse plantencollecties namelijk; 
Morus en Amelanchier. 
De lezing is interactief, dus als men ervaring heeft met een plant, in de lezing 
graag uw mening delen. Tips en toevoegingen altijd welkom !  

Martine van der Meule, Lezingen 
 
 

Groenworkshop Kerstschikking  

 
Op zaterdagmorgen 14 december 2019 van 10-13.00 uur wordt bij Zeelandplant 
te Grijpskerke de kerstworkshop georganiseerd door Clementine van Opstal. 
Verder nieuws over de workshop volgt op de website en nieuwsbrief evenals de 
mogelijkheid hoe u zich kunt opgeven voor deze workshop.  
Foto’s boven voorbeeldstuk v.d. kerstworkshop 2018 

Ineke IJzerman, Groenworkshops 

14 dec. 

opg. voor 

7 dec. 

1 okt. 
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Lezing Natuurlijke teelt paddenstoelen 

Datum:  woensdag 20 november 2019  
Aanvang: 19.30 uur 
Locatie: De Zandput, Zandput 5, 4353 BA  Serooskerke 
Toegang: leden gratis; niet-leden €5,- 

Lezing over de natuurlijke teelt van eetbare paddenstoelen 
door Pip Gilmore van Groene Takken. 
Deze lezing is i.s.m. Velt afdeling Zeeland 

Paddenstoelen zijn ook het hele jaar te vinden, maar je moet wel weten waar en 
wanneer je moet zoeken. De meeste paddenstoelen zijn eetbaar, maar niet lekker. 
Enkele soorten zijn dodelijk giftig. Paddenstoelen kunnen gekweekt worden, maar 
ze kunnen in de natuur ook geplukt worden. Schimmels zijn onmisbaar in de 
natuur. Zonder de schimmels en hun paddenstoelen hadden wij geen gezonde 
bossen en zouden de planten in de tuin niet kunnen overleven. Toch is er weinig 
over bekend. Groene Takken maakt en verkoopt Eetbaar Hout.  
Eetbaar hout zijn boomstammen die geënt zijn met eerbare paddenstoelen zoals 
shii-take en oesterzwammen. De boomstammen kunnen in een schaduwrijke plek 
in de tuin geplaatst worden en zullen regelmatig paddenstoelen produceren.  
Truffeltrees zijn bomen zoals hazelaar en zachte eik met wortels “besmet” met 
een truffel schimmel. De hele jonge bomen kunnen in de tuin geplant worden en 
de schimmel groeit met de boom mee. In Wageningen heeft Judith Evenaar enkele 
jaren geleden enkele honderden truffeltrees geplant. Tot nu toe is de grond onder 
de bomen goed doorgroeid met de truffelschimmels. In 2019 worden de eerste 
truffels verwacht. In de natuur is ook mogelijk om plekken te creëren die geschikt 
zijn voor wilde eetbare paddenstoelen zoals eekhoorntjesbrood, cantharellen en 
melkzwammen. Pip Gilmore van Groene Takken zal meer over de teelt en 
mogelijkheden vertellen. Na afloop van de lezing is er gelegenheid om shii-
takesoep te proeven en de verschillende producten  (inclusief truffeltrees) van 
Groene Takken te kopen.  

Martine van der Meule, Lezingen 
 

 Ter informatie:  7 dec. 
 Kerst Ambachten- en Hobbymarkt  
 Datum:  zaterdag 7 december 2019 van 10-16.30 uur    
 locatie:  Tuindersbedrijf Kesteloo, Middelburgsestraat 83A in Koudekerke  
 G&B Walcheren is met een PR-stand aanwezig. 
 
  

20 nov. 
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Promotie activiteiten 2019 
 
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 9 mrt. 11-15 uur:  Operatie Steenbreek  Groenrijk Middelburg 

 za 23 mrt.  9-17 uur: Grondtestdag    Zeelandplant Grijpskerke 

 za 23 mrt. 10-15 uur:  Tegel eruit, Plant erin  Intratuin Koudekerke 

 za 13 apr. 10-12 uur: Voorjaarsplantenbeurs   Kesteloo Koudekerke 

 za 11 mei 9-17 uur:  Zomerbloeiersdag   Zeelandplant Grijpskerke 

 za 15 juni 10-17 uur: Open Tuinen Weekend  in deelnemende tuin 

 vr 13 sept. 18.30-20 uur: Groenworkshop najaar  Groenrijk Middelburg 

 za 5 okt. 10-12 uur:  Najaarsplantenruilbeurs   Kesteloo Koudekerke 

 za 7 dec. 10-16.30 uur: Kerst Ambachten-  
     en Hobbymarkt    Kesteloo Koudekerke 

Verder is er ten tijde van de lezingen ook altijd promotiemateriaal aanwezig en de 
mogelijkheid tot aanschaf van tuinhandschoenen en G&B specials en dergelijke. 

We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die ons willen assisteren in het 
promotiekraam, al is het maar voor enkele uurtjes. Voor nadere informatie kunt u 
contact opnemen met: 

Dolf de Nooijer (0118-634494 of email; ganooijer@zeelandnet.nl)  
 

  

mailto:ganooijer@zeelandnet.nl
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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. 

  

 
 Naam reis/activiteit:  __________________________________________ 

 Datum:    __________________________________________ 

 Naam: Dhr/mw(*)  __________________________________________ 

 Adres:    __________________________________________ 

 Postcode + woonplaats __________________________________________ 

 Tel.nr:__________________ e-mail:  ________________________________ 

 IBAN Banknummer:  __________________________________________ 

 Lidnummer Groei&Bloei:  _________________________________________ 

 Evt. dieet (ook vegetarisch): _______________________________________ 
 

 Invullen indien van toepassing: 

 Gegevens medereiziger: 

 Naam: Dhr/mw(*)  __________________________________________ 

 Adres:    __________________________________________ 

 Postcode + woonplaats __________________________________________ 

 Tel.nr:__________________ e-mail:  ________________________________ 

 IBAN Banknummer:  __________________________________________ 

 Evt. Lidnummer Groei&Bloei::  _____________________________________ 

 Evt. dieet (ook vegetarisch): _______________________________________ 
 
 Eénpersoonskamer met toeslag:   ja/nee (*) 

 Betaling reissom na ontvangst bevestiging. 
 * Doorhalen wat niet van toepassing is. 
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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 en bezorgkosten 

* 
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Burchtstraat 53 
4388 JK Oost-Souburg 
Telefoon: 0118 47 12 55 
lhamelink@zeelandnet.nl 
www.tuinontwerpliesbeth.nl 

mailto:lhamelink@zeelandnet.nl
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Floralia project 

Willy de Nooijer 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/Ruilbeurs/Tuinkringen/Leden bij Leden in de Tuin  

Lieneke Hubrechsen  Koudekerkseweg 11    4335 HC  Middelburg 
0118-639929 rodenburg51@gmail.com 

reizen 

Ada Kokelaar Beatrixstraat 6    4388 JH  Oost-Souburg 
06-13523810 adakok@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 

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

Lia Jobse Eikenlaan 62    4356 HG Oostkapelle 
0118-582533 huistd@zeelandnet.nl 

Groenworkshops 
Ineke IJzerman   Grote Sternstraat 6    4332 DS Middelburg 
0118-613636    ina.yz006@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    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:/adakok@zeelandnet.nl
mailto:/lhamelink@zeelandnet.nl
mailto:ina.yz006@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   Lodo van Hamelstr. 10    4333 CP  Middelburg 
0118-634494   ganooijer@zeelandnet.nl 

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

 

Voorzitter 
Christien v/d Bosch Hans Lipperheystraat 51    4336 DB  Middelburg 
0118-634916   chrvdbosch@zeelandnet.nl 

Secretaris 
Jacqueline Hamelink  Haymanstraat 23    4335 CV  Middelburg 
(tot ALV febr. 2019  vrodijkgenb@zeelandnet.nl) 
Functie is VACANT 

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 
Ineke IJzerman   Grote Sternstraat 6    4332 DS  Middelburg 
(tot ALV febr. 2019  ina.yz006@gmail.com) 
Functie is VACANT 

 

Het Bestuur 

mailto:jacobs@zeelandnet.nl
mailto:margreetroelse@gmail.com
mailto:thskoole@hotmail.nl
mailto:wenw@telfortglasvezel.nl
mailto:ina.yz006@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/huis-
genoten 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 
Mocht bij annulering van een activiteit/reis de vrijgekomen plaats 
niet opgevuld worden, dan zal helaas slechts de helft van het gestorte 
bedrag terugbetaald kunnen worden, in verband met de gemaakte 
kosten. Bij annulering vanaf de 28e dag tot dag van vertrek of later 
bent u de volledige reissom verschuldigd. (De vrijgekomen plaats kan 
door deelnemers van de reservelijst ingevuld worden of, als er geen 
lijst is, door iemand die aangedragen wordt door de “uitvaller”). 
Bij over-inschrijving wordt er geloot. 

Uw inschrijving bij activiteiten wordt later bevestigd. Bij een opgave via het e-
mail formulier op de website krijgt u altijd direct een bevestiging van ontvangst. 
Zodra de definitieve doorgang van de activiteit is vastgesteld wordt uw 
inschrijving (digitaal of schriftelijk) definitief. U dient zelf een reis-, bagage-, 
ziektekosten-, ongevallen-, en annuleringsverzekering af te sluiten. 

* 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: 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 en uw IBAN banknummer. 
Inschrijvingsnummer K.v.K. 40309426 


