
 

Afdeling  Walcheren 
 

                         NIEUWSBRIEF APRIL 2019 

Van de redactie 
Een nieuwsbriefmet o.a. informatie over de reizen dit jaar. U kunt zich inschrijven 
via de website of telefonisch; ook voor een cursus en groenworkshop. 
Let op: voor sommige reizen, activiteiten nadert de uiterste aanmeld termijn! 
De activiteiten staan in chronologische volgorde hieronder vermeld. We hopen u 
te mogen zien bij één van deze activiteiten! Natuurlijk eindigen we weer met 
terugblikken, heten we nieuwe leden welkom en hebben nog wat informatie uit 

de regio voor u. 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.  
Reacties kunt u geven aan Dolf de Nooijer 0118-634494. 

Start Floralia op Walcherse basisscholen 
Afgelopen week (1-5 april) zijn 498 pelargoniumplantjes verpot op 16 basisscholen op Walcheren, door 23 
Floraliavrijwilligers van Groei en Bloei. Ook dit jaar heeft de firma Kesteloo weer gezorgd voor mooie plantjes, 
alles keurig in potten en uitgeteld in kratjes per school samen met grotere potten en potgrond. Ook dit jaar 
heeft het Floraliaproject weer volop aandacht gekregen in de media, deze week met een artikel in de Bode.  

 

Plantenruilbeurs 13 april 2019         LET VOORAL OP DE NIEUWE LOCATIE: 
TUINDERSBEDRIJF KESTELOO, Middelburgseweg 83A, 4371 ER  KOUDEKERKE! 

 
Voor beginnende tuiniers en voor niet-leden kunnen de aangeboden planten, samen met een advies van 
ervaren tuiniers, een mooie start zijn van hun tuinhobby en leden vinden misschien juist die plant die ze al lang 
wilden hebben.        Lieneke Hubrechsen Coördinator Leden bij Leden in de Tuin, Plantenruilbeurs en Open Tuinen 



Groenworkshop Paasschikking 13 april 2019 
Tot onze spijt moeten we u mededelen dat, door onvoorziene omstandigheden, de paasworkshop van 13 april 
bij Intratuin geen doorgang kan vinden. 

 
Op vrijdag 26 april 2019 stellen Jojanneke en Wim Maljaars in Ritthem (Dorpsstraat 2), hun kas weer open voor 
een workshop “hanging baskets” maken. De workshop begint om 14.00 uur. De duur van de workshop hangt af 
hoe u de basket wil maken en, als u meerdere baskets wil maken, duurt het natuurlijk iets langer. We streven zo 
rond 16.00 uur de workshop af te ronden. U stelt de inhoud van uw basket zelf samen met éénjarigen en vaste 
planten die bij Joyplant te koop zijn en daarna kunt u de basket met deskundige hulp van Wim Maljaars 
beplanten. U kunt zelf één of meerdere baskets meenemen, maar ook één of meerdere baskets ter plaatse 
kopen. Joyplant zorgt eveneens voor sphagnum/mos, grond en verdere benodigde materialen om de basket te 
bekleden en te vullen. U betaalt ter plekke in de kas voor de gebruikte materialen. Koffie/thee met iets lekkers 
wordt u aangeboden door Groei & Bloei Walcheren. Voor de inkoop van de materialen willen we graag weten 
of u zelf één of meerdere baskets meeneemt. Als Joyplant voor één of meerdere baskets moet zorgen kunt u dit 
aangeven op het aanmeldingsformulier. Tot 19 april 2019 kunt u zich inschrijven voor de workshop. Mocht u 
nog vragen hebben dan kunt u die stellen  aan Ineke IJzerman 0118-613636 

Lezing Groen als Gras 15 mei 2019 door Robbert Lauret 
Nederland staat wereldwijd bekend als 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. 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. Martine van der Meule, lezingen 

Dagreis Gardenista 16/05/2019; aanmelddatum is verlengd tot 16 april 
Een extra dagreis, op donderdag 16 mei, naar het nieuwe tuinevenement Gardenista in Ophemert.  
Verdere informatie in de nieuwsbrief van maart 2019. 

Dagreis België 6 juni 2019 

 
Inschrijven voor 30 april bij Sietske van Liere 06-37708855, verdere informatie kunt u in de nieuwsbrief van 
maart 2019 vinden.                Sietske van Lier en Liesbeth Hamelink, Reiscommissie 



Cursus bodemconditie 8 juni 2019 door Jurjen van Opstal 

 
Datum:  zaterdag 8 juni 2019 
Locatie:  landgoed ’t Vierendeel, Vrouwenpolder 
Aanvang: 10.00 uur (tot 12.00 uur) 
Deelnemers: minimum 9, maximum 15 deelnemers 
Prijs: Leden € 4,- ; niet-leden € 7,- 
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.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 voor 25 mei bij Wendela van Dijken 06-49356919 
Wendela van Dijken, Cursussen 

Avondexcursie Heemtuin 13 juni; aanmelden voor 7 juni 
U kunt zich inschrijven voor de avondexcursie naar de Heemtuin in Oostkapelle op 13 juni. 

 
Verdere informatie in nieuwsbrief van maart 2019. 
Opgeven bij Christien van de Bosch 0118-634916, zie ook Groentje blz. 23. 

Fietstocht Walcheren donderdag 27 juni 2019; aanmelden voor 15 juni 
Start: Verschuur, Pioniersweg 2a, Grijpskerke      Kosten: leden € 24,50; niet-leden € 30,00 
De jaarlijkse fietstocht gaat dit keer via prachtige tuinen op Walcheren. 

 
Meer  informatie  zie nieuwsbrief maart 2019. Opgeven bij Lien Osté 0118-461565 of Lia Jobse 0118-582533 



Driedaagse tuinenreis naar Noord-Nederland 4 t/m 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 DeWit in Kornhorn dat het maken van tuingereedschap tot 
kunst verheven heeft. 
De reis gaat weer in samenwerking met Garden Tours, inclusief  een reisleider. 
Het vervoer is  per luxe touringcar Hellingman/ Van Delen bemand door een ervaren chauffeur. 
Vertrek vanuit Middelburg, het Zepp terrein. 
De prijzen zijn afhankelijk van het aantal deelnemers: 
25-29 deelnemers:       leden € 439                  niet leden € 489 
30-34 deelnemers:       leden € 419                  niet leden € 466 
35-39 deelnemers:       leden € 403                  niet leden € 449 
40-44 deelnemers:       leden € 393                  niet leden € 437 
Toeslag éénpersoonskamer € 85 
De prijs die op de link staat vermeld is de maximum prijs, inclusief de entrees tuinen en lunches. 
De inschrijvingen gaan dit jaar iets anders dan dat u gewend bent. Dit kan uiterlijk tot 3 juni. 
U kunt zich direct aanmelden bij Garden Tours bereikbaar op 088-0071300. 
Als u een reis- of annuleringsverzekering via Garden Tours wilt afsluiten dan kunt u dat ook aangeven op het 
aanmeldingsformulier. De deelnemers ontvangen na aanmelding een factuur onder voorwaarden van Garden 
Tours met 25% aanbetaling, waarbij geldt dat mocht de reis door te weinig inschrijvingen alsnog niet doorgaan, 
het bedrag wordt gerestitueerd. Zodra voldoende deelnemers voor deze reis zich hebben aangemeld, ontvangt 
u de eindfactuur met het bedrag afhankelijk van het aantal deelnemers. 
Ada en Sietske zijn vanuit afdeling Walcheren de vertrouwde contactpersonen. 
Hebt u vragen of lukt het niet met het aanmelden via Garden Tours dan helpen wij u graag. 
We hopen dat u mee gaat op deze mooie reis!  Ada Kokelaar  06-13523810 en Sietske van Liere 06-37708855 
Reiscommissie Gr&Bl Walcheren 

Ledenexcursie 20 september 2019 
Verdere informatie zie 
nieuwsbrief van maart 2019. 

Terugblikken 
We blikken terug op de zeer leerzame 
snoeicursus door Jurjen van Opstal van ’t 
Vierendeel. 
Hoofd thema was: rozen 
Belangrijk bij struikrozen en klimrozen de term 
trapsgewijs snoeien. Tevens behandeld, wanneer 

wel of niet snoeien met stiften op zij hout bij klimrozen en vele leiplanten. Wilde rozen zoals rosa rubiginosa, 
altijd na de bloei snoeien, of t.b.v. bottels, uitdunnen in voorjaar (februari). 
- Fruitbomen: 
De groei is te ver van huis betekent dat de fruitboom te breed wordt en we snoeien om de fruitboom weer 
terug te krijgen bij huis (spil en gesteltakken). 
Voor perzik, abrikoos en pruim, bessen, geldt altijd een zwakke zuiger laten staan op de gesteltak. 
 
 



 

- Snoeien van bomen: 
Alle bomen die in de Latijnse benaming beginnen met een A, B of C in de zomer snoeien, dus niet in de winter. 
Bomen die alleen begeleidingssnoei behoeven zijn o.a. : Vijg-Noot-Kers. 
Heesters: 
Voorjaarsbloeiers, snoeien na de bloei (1/3 van de oudste takken) of in de weg zittende takken. 

Welkom nieuwe leden 
In de maart nieuwsbrief zijn de nieuwe leden, die daarvoor lid geworden waren, welkom geheten. In deze 
periode van 15 maart  t/m heden (10 april)  hebben we 9 nieuwe leden verworven. Van de nieuwe leden is er 
deze keer geen lid van andere afdeling overgeschreven naar onze afdeling Walcheren en ook geen nieuwe leden 
die lid worden van een andere afdeling. De nieuwe leden die lid zijn geworden, zijn welkom geheten middels 
welkomstbrief, enige informatie en een welkomstpakketje van onze afdeling of krijgen dat binnenkort nog. De 
nieuwe leden zijn; mevr. P. Keim, dhr. P.J. Pieterse, mevr. M.N. Heusden, mevr. S. Kuyper-Koster, dhr. of mevr. 
J.M. Bokman, mevr. L. Koenen, Mevr. A. van der Poel, mevr. R. Sieber en mevr. T. Walraven. De nieuwe leden 
komen uit Middelburg (4), Vlissingen (3), Gapinge (1) en Grijpskerke (1). In 2019 zijn er op dit moment 27 
nieuwe leden bijgekomen voor onze afdeling en hebben we op dit moment een ledenbestand van 437 leden. 

Ter informatie; activiteiten in de regio 
 

Plantjesmarkt Hoogerzael 11 mei 2019 
11 mei van 10 – 16 uur, Speelhof Hoogerzael,   Seispark 2a, Middelburg 
Op deze gezellige lentedag op het Speelhof kunnen tuinplanten worden gekocht, aangeboden of geruild. Voor 
de inwendige mens zijn er drankjes, zelfgebakken taart, verse soep en broodjes (gezond) te koop. En spannende 
wildplukhapjes om te proeven en te maken.  
Te koop 
Zaaiplantjes voor moes- en siertuin, tuinkruiden, stekken van bessen en frambozen, tuinplanten. Het aanbod is 
deels zelf gezaaid en opgepot op het Speelhof, maar ook andere vrijwilligers-organisaties bieden planten aan. 
En alles voor mooie prijsjes! Zelf graag tas, doos of krat meenemen om de planten mee naar huis te nemen. 
Zelf plantjes verkopen? 
Dat kan, mits je hier zelf voor zorgt. Opstellen vanaf 9 u. Ook kinderen zijn hiermee welkom. Er zijn geen 
kraampjes en je moet zelf eventueel voor tafel en stoel zorgen. Vooraf aanmelden bij secretariaat Hoogerzael. 
Planten doneren? 
Wordt de tuin te vol of worden planten te groot? Geef ze dan aan Speelhof Hoogerzael om te verkopen. Wij 
kunnen altijd een steuntje gebruiken. Aanleveren van planten kan op 11 mei, opgepot, met naam van plant. 
Planten ruilen? 
Van 11-12 uur is er de mogelijkheid planten te ruilen. Vanaf 10 uur kunnen planten worden aangeleverd, in pot 
en voorzien van naam. Met de dan uitgereikte bonnetjes kunnen vanaf 11 uur planten worden meegenomen. 
Wildplukhapjes maken 
Kinderen kunnen altijd  volop spelen, ontdekken en avonturen beleven op het terrein. Als extraatje op de 
Plantjesdag kunnen ze lekkere hapjes maken van wilde planten van het Speelhof. We gaan ze eerst samen 
zoeken, dan iets er mee maken en … mmmm. Wie durft?! 

Concert "Flora en Fauna" 25 mei 
Vrouwenkoor Quodlibet zingt een variatie aan klassieke liederen over "Flora & Fauna" op zaterdag 25 mei 2019, 
20 uur, in de Gasthuiskerk, Lange Delft 94, Middelburg.  Entree € 12, inclusief drankje en hapje na! 

  

 


