
 

Afdeling  Walcheren 
 

             NIEUWSBRIEF JANUARI 2019 

 

Activiteiten en ALV 2019 
Het wordt een drukke februari maand voor Groei&Bloei Walcheren! 
Voor veel aanstaande activiteiten moet u zich al snel opgeven: 
Twee cursussen: onderhoud tuingereedschap en zaaien en stekken (dl 1);  
tevens de snertwandeling op Westerschouwen. 
U vindt het allemaal onderaan, na de informatie over de Algemene Ledenvergadering.  
Binnenkort ontvangen leden van GB Walcheren het nieuwe Groentje met alle activiteiten 2019! 
Wij hopen dat u zin heeft om weer actief aan de gang te gaan! 

Ledenontmoetingsavond en ALV 12 februari 
 
Ledenontmoetingsavond en ALV op dinsdag 12 februari om 19.30 uur in De Zandput in Serooskerke. 
Net als vorige jaar beginnen we in 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 een terugblik over het afgelopen jaar, 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 huishoudelijke deel zo kort mogelijk houden zodat er veel tijd overblijft voor ontmoetingen met elkaar en 
met de presentaties van de commissies. 
Na de pauze presenteren de commissieleden de activiteiten van het afgelopen jaar en voor het komende jaar. 
Zoals elk jaar wordt het activiteitenprogramma georganiseerd door de zeer actieve leden van de diverse 
commissies. Hiervoor is het bestuur hen 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. Mocht je zin en tijd 
hebben om iets te bakken of te maken, laat het weten aan Wendela van Dijken (zie oproep hieronder). 
 
De agenda voor deze avond: 
-Opening en welkom 
-Mededelingen en aanpassen agenda 
-AVG, Privacy statement 
-Notulen vorige jaarvergadering d.d. 6 februari 2018 
-Financieel verslag 2018 
-Kascommissie 
 
 
 

https://walcheren.groei.nl/index.php?id=97259
https://walcheren.groei.nl/index.php?id=97260
https://walcheren.groei.nl/index.php?id=97345
https://walcheren.groei.nl/index.php?id=97335


-Begroting 2019 
-Afscheid aftredende bestuursleden en commissielid 
-Benoemen nieuwe bestuursleden en commissieleden 
-Huldiging jubilarissen 
-Rondvraag 
-Sluiting 
Alle financiële stukken liggen tijdens deze avond ter inzage. 
 
Na de pauze: 
Commissie Reizen 
Groenworkshops en demo Ineke 
Floralia project 
Lezingen 
Open Tuinen, Leden bij Leden in de Tuin 
Promotie 
Tot slot: verloting 
We hopen veel leden te mogen verwelkomen op 12 februari. 
Christien van den Bosch, voorzitter. 

 

Oproep bakkers/baksters 
Beste leden. 
Zoals elk jaar zoeken we voor de algemene ledenvergadering op 12 februari  enthousiaste bakkers en baksters 
zodat we in de pauze kunnen genieten van allerlei heerlijks. Het hoeven echt niet allemaal hoogstandjes te 
worden, iets simpels is ook prima. We doen niet mee aan "Heel Holland Bakt". 
Mocht u iets willen maken, wilt u bij mij opgeven wat u gaat maken en voor hoeveel personen? Ik zal dan 
kaartjes erbij maken. Kosten worden uiteraard vergoed. 
Wendela van Dijken, tel. 06-49356915 
              

 



Cursus onderhoud tuingereedschap 16/02 door Wim Maljaars 
 
Datum: zaterdag 16 februari 2019 
Locatie: Joyplant, Dorpsstraat 2 in Ritthem 
Aanvang: 10.00 uur. De cursus duurt tot 12.00 uur of iets langer afhankelijk van het aantal deelnemers 
Deelname:  Zowel voor leden (€16,-) als voor niet- leden ( €21,-) . 
U krijgt een onderhoudssetje ter waarde van €8,- erbij. 
Maximaal aantal deelnemers: 15 
In 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!  
Opgeven voor 2 februari bij Wendela van Dijken, telnr. 06-49356919 
 

    

Cursus zaaien en stekken (2 delen) 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 
Graag aangeven welke delen u wilt volgen.  
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. 
Opgeven vóór 11 februari deel 1 en voor deel 2 vóór 23 maart bij Wendela van Dijken tel.nr. 06-49356919 
 

 
 



 

Snertwandeling Kop van Schouwen 23 febr. (opgeven voor 18 febr.) 
 
Datum: zaterdagmorgen 23 februari 2019 
Locatie: Paviljoen Duinzigt, Kraaijensteinweg 16 (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 
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 vóór 18 februari bij Lia Jobse en Lien Osté, telnr. 0118-461565 
 

 

Oproep vrijwilligers Floralia 
 
Floralia project basisscholen heeft nieuwe vrijwilligers nodig!  
Het gaat 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. 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  

 

 

 
Redactieteam digitale nieuwsbrief:  Margreet Roelse-Minnaar en Herma Angel-Jacobs 
Redactieteam 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. 

  

 


