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NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2019 

 

Van de redactie 
In bovenstaande cover is een foto opgenomen van Harry Jans; vele foto's van de bijzondere jeeptour door Tibet 
zullen worden getoond in zijn lezing op 20 maart a.s. 
Verder aandacht voor diverse activiteiten in maart. Ook mogen de eerste terugblikken niet ontbreken. 
In de volgende nieuwsbrief meer informatie over o.m. de reizen van de afdeling. 
De redactie van de website en de digitale nieuwsbrieven bestaat uit: Margreet Roelse en Herma Angel.  
Redactieteam van de papieren nieuwsbrief: Dolf de Nooijer en Suus Koole 
Reacties kunt u geven aan Dolf de Nooijer 0118-634494 
Verspreiding: Dolf de Nooijer, Suus Koole en Maaike Marijs. 

 
Nu het aantal hevige regenbuien meer en meer toeneemt, kampen we steeds vaker met wateroverlast. Door de 
vele betegelde tuinen kan dat water niet weg in de grond en komen riolen onder druk te staan en lopen soms 
zelfs de straten over. Dat geeft niet alleen maar ongemak, maar soms ook schade Daarnaast betekent minder 
groen in de tuin onder andere minder vogels en bijen. Met een groene tuin levert u dus een bijdrage aan de 
natuur.Lever een tegel in en ontvang een plantje. 

Lezing Botanische jeeptour door Tibet van Chengdu naar Lhasa door Harry Jans 
Datum: woensdag 20 maart 2019, Aanvang: 19.30 uur! 
Locatie: De Zandput, Zandput 5, 4353 BA  Serooskerke 
Toegang: leden: gratis; niet-leden €5,- 
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. 4000 en 5000 meter overgestoken.  

 
 



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 23 maart van 10.00-15.00 uur 
Oproep: Voor in de PR-stand zoeken wij nog een vrijwilliger van 12.30-15.00 uur,  
aanmelden en informatie bij Dolf de Nooijer 0118-634494 

  

 

 

 

 

Oók op 23 maart is de grondtestdag bij Zeelandplant in Grijpskerke. Van 9.00-17.00 uur. U kunt dan uw 
tuingrond laten testen. Groei & Bloei Walcheren is met een PR-stand aanwezig. 

Snoeicursussen fruitbomen en heesters door Jurjen van Opstal 2019 
Data: 30 maart en 16 november 2019 
Locatie: landgoed  ’t Vierendeel, Vrouwenpolder 
Aanvang: 10.00 uur. De cursus duurt tot 12.00 uur (of iets langer afhankelijk van het aantal deelnemers) 
Deelname:  Zowel voor leden ( €4,00) als voor niet- leden ( €8,00) 
Maximaal aantal deelnemers: 15 
Opgeven vóór 16 maart, respectievelijk 2 november door gebruik te maken van het inschrijfformulier of 
opgeven bij Wendela van Dijken tel. 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 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.  Wendela van Dijken, cursussen  
                                   

                                       
 



Oproepen 
OPEN TUINEN DAGEN 14 T/M 16 JUNI 2019 
U kunt zich nog aanmelden (liefst voor 1 maart) om mee te doen aan het Open Tuinen Weekend van de afdeling 
Walcheren. Aanmelden en informatie bij Lieneke Hubrechsen 0118-639929 
 

Cursus zaaien en stekken 25/02 en 6/04 
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. 
Data: maandag 25 februari 2019 van 19.00-21.00 en zaterdag 6 april van 10.00-12.00 uur 
Locatie: Joyplant, Dorpsstraat 2, Ritthem 
Deelname:  U kunt zich voor 2 dagdelen tegelijk inschrijven of apart.  
De kosten zijn € 3,50 per dagdeel voor leden en € 6,00 per dagdeel voor niet-leden. 
Maximaal aantal deelnemers: 15 
Opgeven vóór 11 februari deel 1en voor deel 2 vóór 23 maart bij Wendela van Dijken tel. 06-49356919 
Het eerste dagdeel 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. De tweede training 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. 
Wendela van Dijken, cursussen  

Verenigingsblad maart 

 

Eerste terugblikken activiteiten 2019 
12 Februari was de Ledenontmoetingsavond gecombineerd met de ALV. Tijdens de ALV zijn diverse jubilarissen  
in de bloemetjes gezet - zie foto hieronder. 

 



 

Snertwandeling 23/02/2019 
Het was een prachtige snertwandeling in de kop van Schouwen met prachtig weer en heerlijke snert.  
Een kudde herten gezien van meer dan 100 herten in de Meeuwenduinen (een normaal afgesloten gebied).  
Er waren 41 deelnemers en 2 gidsen. Er is iemand lid geworden en er zijn 14 snoeischaren besteld (tegen 
inkoopprijs); zie actie hieronder.  
 

 

Actie snoeischaar 
LEDENWERFACTIE  met de snoeischaar als 
welkomstcadeau nadere info en aanmelden 
bij  
Dolf de Nooijer 0118-634494 
 

FELCO Snoeischaar TIJDELIJK 

AANBOD FELCO 14 SNOEISCHAAR 

voor €35,00 i.p.v. € 52,00.via afdeling 

WALCHEREN.  
Dat is een korting van € 17,00. Deze 

actie is geldig tot 17 april.  

Bestellingen en opgaves dient u te doen bij 

de penningmeester:  

Dolf de Nooijer, Lodo van Hamelstraat 10, 

4333 CP Middelburg, telnr. 0118-634494 

Welkom nieuwe leden 
In de nieuwsbrief van december zijn de nieuwe leden, die in de periode daarvoor lid geworden waren, welkom 
geheten. In de afgelopen periode van 14 december t/m heden (24 februari)  hebben we 10 nieuwe leden 
verworven voor 2019. Van de 10 nieuwe leden voor 2019 is er deze keer 1 lid van andere afdeling 
overgeschreven naar onze afdeling Walcheren en van de 10 nieuwe leden was 1 nieuw lid die lid wordt van een 
andere afdeling. De 6 nieuwe leden die lid geworden zijn middels de Kerstledenwerfactie zijn  reeds vernoemd 
in de nieuwsbrieven van afgelopen periode en worden nu niet opnieuw vermeld. De 4 nieuwe leden die in 2019 
lid zijn geworden, zijn welkom geheten middels welkomstbrief, enige informatie en een welkomstpakketje van 
onze afdeling.  
De 4 nieuwe leden zijn; Mevr. E.M. Tromp-Kommers, Mevr. M.F.E. Tilroe, Mevr. A. De Moor-Boijenk en Mevr. E. 
Janse. De nieuwe leden komen uit Middelburg, Vlissingen, Serooskerke en Almelo.  
In 2019 zijn er op dit moment 10 nieuwe leden bijgekomen voor onze afdeling en hebben we op dit moment 
een ledenbestand van 424 leden. Op dit moment zijn er 4 leden van onze ledenlijst verwijderd t.g.v. overlijden 
(2 leden), einde cadeaulidmaatschap (1 lid) en overschrijving naar andere afdeling (1 lid). 

  

 

https://walcheren.groei.nl/fileadmin/_processed_/csm_Felco_nw_model_6e8bd1c901.jpg

