
 

Afdeling  Walcheren 
 

NIEUWSBRIEF MAART 2019. 

Van de redactie 
Een nieuwsbrief met o.a. informatie over 

de reizen van dit jaar. U kunt zich ook 

weer inschrijven via de 

aanmeldformulieren op de website. Ook 

voor een cursus en groenworkshop. De a.s. 

activiteiten staan in chronologische 

volgorde hieronder vermeld. We hopen u 

te mogen zien bij één van deze activiteiten! 

Denkt u nog eens aan de actie voor nieuwe 

leden, maar ook het voordeel voor u als 

lezer van deze nieuwsbrief of de website. 

Natuurlijk eindigen we weer met enkele 

terugblikken en heten we nieuwe leden 

welkom. 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 en Suus Koole. 

Lezing Topstukken Trompenburg 2 april 2019 

 

Plantenruilbeurs 13 april 2019 
LET OP DE NIEUWE LOCATIE: TUINDERSBEDRIJF KESTELOO in KOUDEKERKE! 

 

 

 



Groenworkshop Paasschikking 13 april 2019 
Opgeven voor 7 april 2019 bij Ineke IJzerman 0118-613636 
Datum:   zaterdagmorgen 13 april 2019 

Tijd:       10-12.30 uur  

Locatie:  Intratuin, Galgeweg 5, 4371 RG  Koudekerke 

Kosten: LEDEN Groei & Bloei € 19,75, NIET LEDEN € 24,75  
Workshop door Mattie Wisse.  

Een verrassende aanloop naar de paastijd. Hoewel nog in de wintertijd 

hebben we al een paar uitbundige voorjaarsdagen achter de rug en werden 

we in het voorjaar getrakteerd op een week fikse herfststormen. Gewoon of 

ongewoon Nederlands weer? In ieder geval vol met verrassingen. Maar de 

paasdatum staat vast en ook de Groei & Bloei paasworkshop. Deze staat 

gepland op zaterdag 13 april 2019 bij Intratuin te Koudekerke. Er wordt 

gewerkt met allerlei voorjaarsbollen, bloemen en mos. Deze workshop 

wordt gegeven door mw. Mattie Wisse, een zeer ervaren en deskundige bloemschikker.  

Bij de opgave dient u aan te geven of u lid bent van Groei en Bloei met vermelding van uw lidnummer, want 

leden krijgen korting. Uw deelname is pas definitief na ontvangst van uw betaling op 

NL18RABO0140679510, KMTP Walcheren, onder vermelding paasworkshop. Meldt u gelijk een introducé 

aan, dan ook hiervan de naam met de opgave van het lidnummer van Groei & Bloei, indien dit eveneens van 

toepassing is. U kunt zich opgeven voor de workshop tot en met 7 april. 

U ontvangt een bevestiging van uw definitieve deelname  

Groenworkshop Hanging Basket 26 april 2019 
Tijdens deze workshop wordt aandacht besteed aan een zo efficiënt mogelijk beplanten van de basket en het 

bepalen van welke planten het goed doen in een basket. Meer informatie volgt in de volgende nieuwsbrief 

en op de website. 

Dagreis Gardenista 16/05/2019 
Opstapplaats: Stationsplein in Vlissingen 

Vertrek: 8.00 u Thuiskomst: plusminus 19.30 uur 
Donderdag 16 mei willen wij met een bus vol Groei en Bloei leden en eventuele introducees naar Landgoed 

kasteel Ophemert waar 5 dagen lang een bijzondere bloemen-, planten- en tuinenshow zal zijn, genaamd 

Gardenista. Met kunst, muziek, cultuur en ook heerlijke gerechten om zelf te kiezen wat u daar gaat eten of 

drinken. U mag natuurlijk ook zelf uw eten meenemen en op het grote terrein ergens nuttigen. In de bus 

zorgen we op de heenreis voor koffie, thee en iets lekkers en dit zit bij de prijs inbegrepen, evenals fooi voor 

de chauffeur. We hopen natuurlijk op een gezellige volle bus en mooi weer.  

Deelnemersprijzen: 
-Bij 31 t/m 40 deelnemers ledenprijs €33,00 en niet ledenprijs €39,50 

-Bij 41 t/m 50 deelnemers ledenprijs €29,00 en niet ledenprijs €35,50 

-Bij 51 t/m 61 deelnemers ledenprijs €25,50 en niet ledenprijs €31,00  

Inschrijven vóór 1 april bij Ans Francke, Tel. 0118-556122 (eventueel inspreken). 

U krijgt van Ans een bevestiging van deelname en prijs voor 15 april.  

Het geld graag overmaken na bevestiging op rekeningnummer NL18RABO0140679510 ten name van 

KMTP Walcheren onder vermelding van dagreis Gardenista en uw lidmaatschapsnummer en uw IBAN 

banknummer.    Liesbeth en Ans  

 



Dagreis België 6 juni 2019, Zeeuws-Vlaanderen en België 

Opstapplaats: Stationsplein Vlissingen 

Vertrek 8.15 uur; Thuiskomst: plusminus 19.00 uur  
We gaan weer met elkaar op pad met de bus van AMZ. Het wordt een 

groene en culturele excursie.  

De eerste tuin die we bezoeken is The Hidden Gardens van Wies en 

Marja van Damme in Vogelwaarde. Daarna gaan we de grens over naar 

het Belgische Lier. Na de lunch in De Hof van Aragon krijgen we een 

rondleiding door Lier met een gids van het VVV. 

Tot slot bezoeken we Kwekerij Sanguisorba in Ranst, even boven 

Lier. Verdere gegevens zie Groentje bl.24. 

Na dit bezoek gaan we op huis aan en we hopen rond 19.00 weer in Vlissingen aan te komen.  

Deelnemersprijzen: 
Bij 35 t/m 40 deelnemers incl. organisatie; ledenprijs € 55,00 en niet leden € 66,00. 

Bij 41 t/m 45 deelnemers incl. organisatie; ledenprijs € 51,50 en niet leden € 62,00. 

Bij 46 t/m 48 deelnemers incl. organisatie; ledenprijs € 49,50 en niet leden € 59,00.  

Inschrijven voor 30 april bij Sietske van Liere 06-37708855. 
U krijgt van Sietske een bevestiging van deelname en de prijs van de reis na 30 april.  

Het geld mag overgemaakt worden, na bevestiging, op rekeningnummer NL 18 RABO 0140 6795 10 t.n.v. 

K.M.T.P. Walcheren onder vermelding van dagreis België 2019, uw lidmaatschapsnummer en  

uw IBAN banknummer.         Sietske van Liere en Liesbeth Hamelink, Reiscommissie  

Cursus bodemconditie 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,-  
U kunt zich aanmelden bij Wendela van Dijken, telnr. 06-49356919  
Wendela van Dijken, Cursussen 

Avondexcursie Heemtuin 13 juni 
19.30 uur (opgeven voor 7 juni)              Locatie: Terra Maris, Duinvlietweg 6, Oostkapelle  

s.v.p. 5 min. voor aanvang aanwezig zijn; van parkeerplaats Westhove naar museum is het ± 15 min.  

Kosten: 

Museumjaarkaarthouder of donateur Terra Maris en lid G&B: €5,=.   

Museumjaarkaarthouder of donateur Terra Maris, geen lid G&B: €8,75 

Geen Museumjaarkaarthouder of donateur, maar wel lid G&B: €11,50 

Geen Museumjaarkaarthouder of donateur, geen lid G&B: €15,75.  

De rondleiding duurt ongeveer 1-1,5 uur. Maximaal aantal deelnemers 20.  

Inschrijven vóór 7 juni 2019 bij Christien van de Bosch 0118-634916, zie ook Groentje bl 23 

Fietstocht Walcheren donderdag 27 juni 2019       aanmelden voor 15 juni.  

Start: Verschuur, Pioniersweg 2a, Grijpskerke   Kosten: leden € 24,50; niet-leden € 30,- 

Wij verzamelen bij Willeke Verschuur om 10 uur in de Pioniersweg 2a, Grijpskerke. U kunt eventueel uw 

auto langs de weg parkeren. Wij worden verwelkomd met koffie en iets lekkers. De prachtige tuin kunnen 

wij daarna bekijken. Daarna stappen wij op de fiets en rijden richting Serooskerke naar Piet Cevaal. Hij 

woont Vrouwenpolderseweg 26. Het is een geweldig mooi aangelegde tuin. Om ongeveer 12.45 uur worden 

verwacht in het Kaslokaal in Oostkapelle. Wij hopen daar buiten te kunnen lunchen. Na de lunch kunnen wij 

de tuin nog bekijken en genieten van de rust. Tot slot rijden wij om ongeveer 14.00 uur naar Aagtekerke, 

waar wij de tuin van Leunis en Johanna Minderhoud gaan bewonderen. Wij krijgen weer koffie met iets 

lekkers. Als u zin en tijd hebt, kunt u op eigen gelegenheid nog naar de pluktuin..  

Wij hopen op een mooie dag met veel mensen.  

Voor informatie: Lien Osté: tel: 0118 461565   of      Lia Jobse: tel:0118 582533 

https://walcheren.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/Walcheren/Documenten/Fotomap_algemeen_Walcheren/Dagreis/dagreizen_2019/Dagreis_foto.jpg


Leden middagexcursie tuinen Heinkenszand 20/09/2019 
Vrijdag 20 september 2019 Op Tuinbezoek  in Heinkenszand.    Tijd: 13.30 -16.45 uur  
Deelnemers: alleen leden in verband met beperkt aantal personen per tuin. 

Deelnemersprijs: slechts € 1,50! pp  
Op 20 september zijn we welkom in 2 tuinen in Heinkenszand bij: 

1.   Peter van de Guchte, lid van onze afdeling.  
Voor verdere gegevens zie Groentje bl. 28 

2.   Jopie Koens en Ton Altena van tuin “De Doolman”.  
Voor verdere gegevens zie Groentje bl. 28.  

Ook in het maart nr 2019 van ons verenigingsblad Groei&Bloei is een reportage te zien (pg 42 t/m 51).  

Er is een beperkt aantal deelnemers mogelijk: 32, namelijk 16 personen per tuin. Daarom dit keer geen 

introducees van buiten, maar alleen leden (huisgenoten zijn ook leden). 

We gaan dan ook in 2 groepen en wisselen halverwege de middag van tuin.  

Tuinbezoeken zijn van 13.30 -15.00 uur en 15.15.- 16.45 uur.  

Adres Peter van de Guchte: Dorpsstraat 159, 4451 KD Heinkenszand 

Adres  Jopie Koens en Ton Altena: Oudekamerseweg 22, 4451 NC Heinkenszand  

We gaan met eigen vervoer.  

Aanmelden via Liesbeth Hamelink voor 17 augustus 2019 Telefoon: 06 27 130 109 

Telefoon Ada: 06 135 238 10  
Het geld mag overgemaakt worden, na bevestiging, op rekeningnummer NL 18 RABO 0140 6795 10 t.n.v. 

K.M.T.P. Walcheren onder vermelding van middagexcursie Heinkenszand, uw lidmaatschapsnummer en uw 

IBAN banknummer. 

De Nazomer drie daagse tuinenreis naar Noord-Nederland 
Datum: woensdag t/m vrijdag, 4, 5 en 6 september 2019  
Voor informatie zie Groentje bl 26. De touringcar vertrekt op parkeerplaats Zep in Middelburg. 

Een indicatie voor de reiskosten zijn: € 445 bij 25 pers/ € 395 bij 40 personen. 

Dit is inclusief ± 90 euro voor kosten entree tuinen en de lunches!  

In het voorjaar komt er een nieuwsbrief met flyer van Garden Tours met een aanmeldingsformulier. 

U kunt evt. het inschrijfformulier uit dit Groentje gebruiken en opsturen naar Ada, dan krijgt u de officiële 

flyer en inschrijfformulier van ons toegestuurd.  

Noteer in uw agenda: Nazomer drie daagse tuinenreis G&B, afdeling Walcheren, 4 t/m 6 september!  

Ada Kokelaar en Sietske van Liere, Reiscommissie 

Terugblik onderhoud tuingereedschap 

Goed gereedschap scheelt veel in het werk dat je doet, het maakt je werk lichter. Dus: schoonmaken, slijpen, 

op tijd en zorgvuldig.  

We hebben veel geleerd, vooral ook dat goed gereedschap duur is en dus waard goed onderhouden te 

worden. Sommige van de deelnemers hadden snoeischaren die 50 jaar oud waren en nog steeds uitstekend 

dienst doen! De grote uitdaging is natuurlijk ook om ze niet kwijt te raken in de tuin.  

Kortom, koop goed gereedschap, onderhoud het zodat je (klein) kinderen er nog plezier van kunnen hebben.  

https://walcheren.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/Walcheren/Documenten/Fotomap_algemeen_Walcheren/Cursussen/Onderhoud_tuingereedschap/tuingereedschap_635.jpg


 

Terugblik cursus zaaien en stekken deel 1 
Maandagavond 25 februari was het eerste deel van de 
cursus zaaien en stekken, gegeven door Wim Maljaars.  
24 deelnemers  kregen een uitgebreide les over zaaien 
en stekken. Wanneer is de beste tijd om te zaaien, 
welke zaden hebben een voorbewerking nodig en 

vooral waarop strooi  je het zaad? Zaaien van zaad van je eigen planten geeft niet altijd dezelfde plant terug.  
Deelnemers weten nu wat F1, F2 betekent!  Stekken geeft vaak betere resultaten maar let er op dat je altijd stekken 
neemt van een goede, gezonde plant. Bij stekken worden de eigenschappen van de plant een op een doorgegeven, 
ook de slechte eigenschappen. Stekken doe je volgens Wim niet op water, zijn doel is dat aan het eind van de cursus 
niemand meer stekjes op water zet maar in de aarde. De aarde moet dan  bestaan uit 1/3 brekerszand en 2/3 
potgrond. Na ruim een uur college was het tijd voor de praktijk. Allemaal zaaigrond maken, en zaaien maar. We 
kregen diverse zakjes zaad om uit te kiezen. Ook stekken natuurlijk, allemaal stekjes. En op 6 april zien we wie de 
mooiste plant heeft gekweekt. 

Terugblikken Operatie Steenbreek Groenrijk

 

Welkom nieuwe leden 
In de nieuwsbrief van februari zijn de nieuwe leden, die in de periode daarvoor lid geworden waren, welkom 

geheten. In de afgelopen periode van 25 februari  t/m heden (14 maart)  hebben we 7 nieuwe leden 

verworven. Van de 7 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 7 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 7 nieuwe leden zijn;  

mevr. E.M. van Popta, mevr. M.K. van de Vrie-De Kam, dhr. E. de Die, mevr. M.A. Jumelet-Volmer, 

mevr. A.  Heuvelmans-Mak, mevr. O.J.K. Schoenmaker en mevr. C.B. Schewe-Scholz. 
De nieuwe leden komen uit Vlissingen, Veere, Kortgene, Middelburg(2), Zoutelande en Oostkapelle.  

In 2019 zijn er op dit moment 17 nieuwe leden bijgekomen voor onze afdeling en hebben we op dit moment 

een ledenbestand van 428 leden. Op dit moment zijn er 7 leden van onze ledenlijst in totaal voor 2019 

verwijderd t.g.v. overlijden (2 leden), einde cadeaulidmaatschap (2 leden), t.g.v. andere omstandigheden  

(1 lid) en overschrijving naar andere afdeling (2 leden). 

  

 


