
 

Afdeling  Walcheren 
 

NIEUWSBRIEF ACTIVITEITEN OKT. 2019 

Van de redactie 
In oktober gaat er aan een vernieuwde 

website gebouwd worden. Dit is landelijk 

uitgezet en webmasters van alle afdeling gaan 

hun eigen afdelingssite ombouwen. Dat is niet 

alleen veel werk, maar het is ook mogelijk dat 

er af en toe linken op de website niet meer 

goed werken. Ook is het niet mogelijk om alle 

informatie in enkele weken helemaal compleet 

te hebben. 

Op 21 oktober ziet u de vernieuwde website; 

tot die tijd blijft de oude zichtbaar. De redactie van de website en de digitale nieuwsbrieven 

bestaat uit: Margreet Roelse en Herma Angel. Redactieteam van de papieren nieuwsbrieven: Dolf 

de Nooijer en Suus Koole. Vragen en opmerkingen kunt u geven aan Dolf de Nooijer 0118-634494. 

Verspreiding: Maaike Marijs, Dolf de Nooijer en Suus Koole. 

Rabo ClubSupport; stemperiode 27-09 t/m 6-10 2019 
Rabo ClubSupport (voorheen Rabo Clubkas Campagne) steunt G&B Open Tuinen Weekend. Wij 

doen dit jaar ook weer mee aan de Rabo ClubSupport actie! En elke stem is geld waard. Kunnen 

wij rekenen op die van jou?  

Stemperiode 27-9 t/m 6-10; Rabobankleden kunnen hun stem uitbrengen op hun favoriete clubs 

en kunnen 5 stemmen uitbrengen, maximaal 2 stemmen per club en is digitaal via een aparte 

website. 

Dit jaar is de opbrengst wederom bedoeld voor dekking van de onkosten voor OPEN TUINEN 

WEEKEND. (druk en verzending flyers, posters e.d. en de terugkomstavond voor de opentuin 

deelnemers). Zodat het mogelijk is en blijft dat de tuinen voor iedereen (leden en niet leden) 

GRATIS toegankelijk zijn.  Geef één of twee stemmen aan GROEI&BLOEI afd. WALCHEREN. 

 

Lezing Heesters en Bomen 1 oktober 2019 

 

   Verdere informatie zie nieuwsbrief van september 

 



Plantenruilbeurs 5 oktober 2019 

 
Plaats: Tuindersbedrijf Kesteloo, Middelburgseweg 83A, Koudekerke 

Snoeicursussen fruitbomen en heesters door Jurjen van Opstal 

                       
Datum: 16 november 2019 

Locatie: landgoed  ’t Vierendeel, Vrouwenpolder 

Aanvang:10.00 u. De cursus duurt tot 12.00 u (of iets langer afhankelijk van aantal deelnemers). 

Deelname: Leden (€4,00) en niet-leden (€8,00) 

Maximaal aantal deelnemers: 15 

Opgave vóór 2 november bij Wendela van Dijken 06-49356919 

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 waren dit jaar twee cursussen: in maart (is geweest) en nu weer nog in november. Wat betreft 

inhoud zijn ze min of meer gelijk.         Wendela van Dijken, cursussen 

Lezing natuurlijke teelt paddenstoelen 20/11/2019 
 

Datum:  woensdag 20 november 2019 om 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. 

 

 



 

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 

Groenworkshop Kerstschikking 14/12/2019 
 

Aan een zomer waar maar geen eind aan leek te komen, gaat het er langzaam een beetje op lijken 

dat we in de herfstdagen zijn beland.  Het was wel genieten en wie denkt er dan aan de 

kerstdagen, maar de herfst is toch echt begonnen en voor je het weet is het Kerstmis. 

Groei & Bloei Walcheren organiseert samen Zeelandplant te Grijpskerke op zaterdag 14 december 

2019 een kerstworkshop. Dit jaar gaat het een beetje anders dan andere jaren. U bepaalt zelf wat 

voor kerststuk u gaat maken. Aan de deelnemers wordt gevraagd een platte (graag met een 

rand), of diepe schaal van maximaal 30 cm mee te nemen. Ook kaarsen in allerlei vormen en 

maten kunnen meegenomen worden. Groei & Bloei zorgt, incl de oasis voor de rest van de te 

gebruiken materialen. Er wordt een flink beroep gedaan op de creatieve vermogens van de 

deelnemers. Een hele uitdaging, waar mw. Clementine van Opstal de deelnemers met raad en 

daad zal bijstaan. Voor meer informatie en het aanmelden voor deze workshop kunt u terecht bij 

Ineke IJzerman 0118-613636. Bij de opgave dient u aan te geven of u lid bent van Groei & Bloei, 

want leden krijgen korting. Uw deelname wordt definitief na ontvangst van uw betaling op  

NL18 RABO 0140 6795 10, KMTP Walcheren, onder vermelding van “Kerstworkshop 2019” en 

lidnummer. U kunt zich opgeven voor de workshop tot uiterlijk 10 december 2019 

U ontvangt een bevestiging van uw definitieve deelname. 

Samenvatting informatie: 

Wanneer: Zaterdag 14 december 2019 

Waar: Zeelandplant, Ravesteinweg 3, Grijpskerke 

Aanvang: 10.00 uur tot maximaal 13.00 uur 
Kosten: LEDEN Groei & Bloei € 17,00; NIET LEDEN € 22,00 

Banknummer: NL18 RABO 0140 6795 10, KMTP Walcheren ovv kerstworkshop 2019 en lidnummer 

Welkom nieuwe leden 
 

In de nieuwsbrief van september zijn de nieuwe leden, die in de periode daarvoor lid geworden 

waren, welkom geheten. In de afgelopen periode van 1 september t/m 26 september zijn er 5 

nieuwe leden bijgekomen bij onze afdeling en de maand is nog niet om.  

De nieuwe leden zijn welkom geheten middels welkomstbrief, enige informatie en een 

welkomstpakketje van onze afdeling. De nieuwe leden zijn;  Dhr. B. Vreeke, mevr. P.M. 

Luteijn, mevr. Y. van Scheppingen, dhr. T. Blauw en mevr. G. Morrien. De nieuwe leden 

komen uit Vlissingen, Wolphaartsdijk, Middelburg en Zoutelande. 

In 2019 zijn er op dit moment 63 nieuwe leden bijgekomen voor onze afdeling en hebben we op 

dit moment een ledenbestand van 466 leden. 

Tip voor aspirant leden:  

Er is weer een aantrekkelijke najaarsledenwerfactie. Aanmeldingen gaan via het speciaal 

aanmeldingsformulier te verkrijgen bij de penningmeester Dolf de Nooijer 0118-634494. 

U ontvangt nu (actieperiode 19-9 t/m 21-11):  

 gratis laatste 4 Groei & Bloei tijdschriften 2019 (sept, okt., nov. en dec) twv € 29,80 

 gratis De Makkelijke tuin-Special twv € 8,95 

 korting op de contributie van € 20,00 voor het jaar 2020 (periode januari-december)  

Voor dit tuinplezier betaalt u nu slechts € 49,95.  

Totaal dus € 38,75 aan cadeau’s en € 20,00 korting op jaarabonnement 2020 en gratis 

lidmaatschap rest van 2019 en gelijk gebruik kunnen maken van de lidmaatschapvoordelen. 

 

  

 


