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NIEUWSBRIEF JUNI 2019 

Bloemenplukken en korenschoof binden 8/08/2019 

Op 8 augustus organiseren wij een groenworkshop bloemen plukken en korenschoof binden bij het Hof 

Hazenberg te Aagtekerke. De aanvang is om 18.30 uur en er wordt begonnen met een uitleg van mw. de 
Visser hoe de bloemen geplukt en gebonden moeten worden om zolang mogelijk plezier te hebben van het 
prachtige boeket. De kosten zijn: Leden € 8,50 en niet-leden € 11,50. Opgeven vóór 5 augustus 2019 bij 
Ineke IJzerman of Wendela van Dijken. 

 

Welkom nieuwe leden 
In de nieuwsbrief van mei zijn de nieuwe leden, die in de periode daarvoor lid geworden waren, welkom 
geheten. 
In de afgelopen periode van 7 mei  t/m heden (31 mei)  zijn er 9 nieuwe leden bijgekomen bij onze afdeling. 
De nieuwe leden zijn of worden nog welkom geheten middels welkomstbrief, enige informatie en een 
welkomstpakketje van onze afdeling of krijgen dat binnenkort nog. 
De nieuwe leden zijn;  dhr. Wattel,  dhr. of mevr. Jacobs, dhr. Schout, mevr. M. Robbers, dhr. J. 

Kallemein, dhr. J. Schot, Hoveniersbedrijf Minderhoud, mevr. L.C. de Goffau en mevr. M. Anthonis 
De nieuwe leden komen uit Middelburg, Vlissingen, Serooskerke, Domburg, Aagtekerke en Westkapelle. 
In 2019 zijn er op dit moment 38 nieuwe leden bijgekomen voor onze afdeling en hebben we op dit moment 
een ledenbestand van 447 leden. 

Facebookpagina en Instagram 
Sinds kort heeft onze afdeling een Facebookpagina en hieraan gekoppeld Instagram. Die pagina's zijn 

natuurlijk leuk om eens op te kijken en het actuele nieuws rondom Groei&Bloei afd. Walcheren te volgen, 
maar nog veel leuker is het om zelf te posten, te liken en foto's te taggen! Dus allemaal aan de slag met: 
www.facebook.com/GBWalcheren. 

 

https://www.facebook.com/GBWalcheren


 

Informatie uit de regio: Tuinen weekend Veere 8 en 9 juni 2019 
In ons blad Groei & Bloei, juni 2019, staat een prachtig artikel Veere Tuinstad.  

Wij hebben onze Groei & Bloei Open Tuinen Dagen van 14 tot 16 juni, maar voorafgaand zijn er tuinen in 

Veere geopend op 8 en 9 juni a.s. 
U leest meer op veere-stad.nl/event/open-tuinenweekend/ of op www.facebook.com/opentuinenveere 

 

Nog meer Open Tuinen in de regio 
Ook G&B afdeling Zeeuws-Vlaanderen heeft Open Tuinen; op hun site staat bij Agenda een Word 

document met tuinen die te bezoeken zijn; nu bijv. tijdens het Pinksterweekeinde. http://www.zeeuws-
vlaanderen.groei.nl/  

Op 21 en 22 juni wordt de Zeeuwse Tuin 2-daagse gehouden; dagelijks van 10-17.00 uur. 
www.bezoekmijntuin.nl/tuinroutes/zeeuwse-tuinen-2-daagse-2019/ 
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