
 

Afdeling  Walcheren 
 

                NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2019 

Van de redactie 

In deze nieuwsbrief diverse activiteiten waarvoor u zich nog aan kunt 
melden. Voor lezingen hoeft u zich niet aan te melden; deze zijn voor 
leden gratis te bezoeken (niet-leden betalen €5,-). 
Er is weer de Rabo actie en we heten nieuwe leden van harte welkom. 
Terugblikken op recente activiteiten en informatie over activiteiten 
van derden die mogelijk uw interesse hebben. 

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. Vragen en opmerkingen kunt u 
geven aan Dolf de Nooijer 0118-634494. Verspreiding: Maaike Marijs, Dolf de Nooijer en Suus Koole. 

Groenworkshop bloemen plukken en korenschoof binden 8 Augustus 2019 
Bloemen plukken en korenschoof binden bij Hof Hazenberg, Prelaatweg 81, 4363 NP Aagtekerke. 
Inschrijven niet meer mogelijk is vol geboekt. Aanvang: 18.30 uur. Ledenprijs € 8,50; niet-ledenprijs € 11,50. 
U bent vast niet vergeten hoe warm en gortdroog de zomer van 2018 is verlopen. En inmiddels weten we ook 
dat, dat vrijwel geen invloed heeft gehad op de pracht en kwaliteit van de bloemen in de maand augustus van 
Hof Hazenberg. Ik ben altijd blij verrast en verwonderd dat  alles weer zo prachtig in bloei komt . Vakmanschap 
en daar gaan we weer van genieten. Begin augustus is er een overvloed aan éénjarigen om een fraaie bos 
bloemen samen te stellen. Daarom organiseert  Groei & Bloei op donderdagavond 8  augustus weer een 
bloemenplukavond om aansluitend de geplukte bloemen korenschoof te binden tot een prachtig boeket. 
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 boeket. Voor een royale bos bloemen, inclusief instructie korenschoof 
binden en een heerlijke kop koffie of thee betaalt een Groei & Bloei lid € 8.50. Niet leden betalen € 11,50.  
Voor inschrijven en verdere informatiekunt u terecht bij Ineke IJzerman 0118-613636       

 

Lezing vlinders in de tuin 20 September 2019 

 
 
 



Van de insecten zijn dagvlinders wel het meest geliefd. Door hun boeiende levenswijze en de prachtige kleuren 
spreken ze tot de verbeelding. Het gaat echter niet goed met de dagvlinders in Nederland. Veel soorten zijn al 
verdwenen en de Rode Lijst met bedreigde soorten is nog lang. Tijdens deze lezing zullen een aantal dagvlinders 
de revue passeren. Door in de huid van de vlinder te kruipen zullen we kijken hoe ze leven en welke eisen ze 
stellen aan hun leefomgeving. Als we dat weten kunnen we ook zorgen dat er weer meer vlinders komen. 
Tuinbezitters kunnen veel doen voor vlinders. Door te zorgen voor voedsel voor de vlinders en ook voor 
voortplantingsmogelijkheden wordt de tuin een thuis voor vele kleurige fladderaars. Na deze avond heeft u flink 
wat tips om uw tuin om te dopen in een vlinderparadijs.  
Toegang: leden gratis; niet-leden €5,- Martine van der Meule, Lezingen 

Groenworkshop najaarsschikking vrijdagavond 13 sept.  aanvang 18:30 tot 21:00 uur 
Hoewel nog volop zomer komt toch de herfst met rasse schreden dichter bij.  
Enkele jaren geleden hebben we een herfstkrans gemaakt en dat was een succes. Er zijn prachtige kransen 
gemaakt en dat gaan we weer doen. We zorgen dat er weer voldoende hortensia’s, herfstasters, bottels, bessen 
en andere materialen aanwezig zijn, zodat iedere deelnemer naar eigen inzicht een herfstkrans kan maken. 
Plaats: Groenrijk bij tuincafé in Middelburg. Opgeven bij Ineke IJzerman  0118-613636 

 

Inschrijven: t/m 8 september 2019. 
Kosten: leden € 19,50 en niet leden € 24,50 
Bij de opgave dient u aan te geven of u lid bent met 
uw lidnummer van Groei & Bloei, want leden 
krijgen korting.  
 

Uw deelname wordt definitief na ontvangst van uw betaling op NL18 RABO 0140 6795 10, t.n.v. KMTP 
Walcheren, onder vermelding van herfstworkshop en eventueel uw lidnummer als u lid bent. 

Middagexcursie vrijdag 20 sept.  van 13.30 -16.45 uur. Aanmelden voor 17 augustus. 
We bezoeken 2 mooie tuinen in Heinkenszand en de excursie is opengesteld voor leden en introducés! Er 
kunnen nog 12 mensen mee.  
1. Peter van de Guchte, lid van onze afdeling.  

De nog vrij jonge tuin, vanaf najaar 2012 gestart met inplanten, is ontworpen door Chris Ghyselen. Met een 
oppervlakte van 3000 m2. Direct achter het huis  vormen negen elipsvormige plantvakken samen de 
bloementuin met vaste planten en grassen. Aansluitend is een gazon met een cirkelvormige vijver. Via dit 
gazon komen we tussen de siergrassenbedden. Hierop aansluitend ligt een naturalistische border in volle zon 
en een poel in halfschaduw. Daarop aansluitend is de bloemenweide op schrale grond en wordt slechts twee 
keer per jaar gemaaid. Op het einde is er een boomgaardje met hoogstam fruitbomen. Bijzonder is dat je 
vanuit de woning het eind van de tuin begrensd door een dijk waarop populieren groeien kunt zien. 

2. Jopie Koens en Ton Altena van tuin “De Doolman”. 
Geïnspireerd door de tuinen van Piet Oudolf, Mien Ruys en Madelien van Hasselt hebben we zelf een 
ontwerp gemaakt voor onze tuin. Vervolgens hebben we in de jaren erna ook de hele tuin zelf aangelegd.  
Gekozen is voor een strakke tuin qua lijnen spel van de paden en een losse tuin qua beplanting, met veel 
soorten bloemen en  grassen, die het hele jaar door interessant moet zijn. Deze tuin is op televisie geweest! 
Ook in het maart nummer 2019 van ons verenigingsblad Groei&Bloei is een reportage te zien (pg 42 t/m 51). 

Deelnemersprijs: Ledenprijs € 1,50! pp 
(ledenkorting) en niet-leden € 5,75 pp.  
Aanmelden bij Liesbeth: 06 27 130 109 of 
Ada: 06 135 238 10 
We gaan 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. Het geld na bevestiging overmaken  op rekeningnummer NL 18 RABO 0140 6795 10 
t.n.v. K.M.T.P. Walcheren onder vermelding van middagexcursie Heinkenszand, uw (evt.) lidmaatschapsnr. 



Rabo ClubSupport; stemperiode 27-09 t/m 6-10 2019 
Rabo ClubSupport (voorheen Rabo Clubkas Campagne) steunt G&B Open Tuinen Weekend. Wij doen dit jaar 
ook  weer mee aan de Rabo ClubSupport actie! En elke stem is geld waard. Kunnen wij rekenen op die van jou?  
Stemperiode 27-9 t/m 6-10; Rabobankleden kunnen hun stem uitbrengen op hun favoriet clubs en kunnen 5 
stemmen uitbrengen, maximaal 2 stemmen per club en is digitaal via een aparte website.  
Dit jaar is de opbrengst wederom bedoeld voor dekking van de onkosten voor OPEN TUINEN WEEKEND. 
Geef één of twee stemmen aan GROEI&BLOEI afd. WALCHEREN. 

Welkom nieuwe leden 
In de nieuwsbrief van juni zijn de nieuwe leden, die in de periode daarvoor lid geworden waren, welkom 
geheten. In de afgelopen periode van 31 mei  t/m heden (30 juli)  zijn er 16 nieuwe leden bijgekomen bij onze 
afdeling, waarvan 5 leden lid geworden zijn tijdens het Open Tuinen Weekend en waarvan 1 nieuw lid wordt lid 
van andere 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;  mevr. L. Kneepkens-Schraven, mevr. N. Prince, mevr. A. Willemse, dhr. J.W.H.Z. 
Vansteenkiste, mevr. N.F. de Koning, mevr. A. van den Hout, mevr. A.W. Helm-Van Nimwegen, mevr. R. 
Lievense-Lankhaar, mevr. D. Weemaes, mevr. M.M. Schade, dhr. R.J. Flipse, mevr. T. Tilroe, mevr. S.M. van den 
Ouden, mevr. M.J. Pieterse, mevr. E.M. Geuze-Cijsouw  en mevr. E. Hensen-Muijderman. 
De nieuwe leden komen uit Middelburg, Domburg, Oostkapelle, Vlissingen, Goes en Zutphen. 
In 2019 zijn er op dit moment 55 nieuwe leden bijgekomen voor onze afdeling en hebben we op dit moment 
een ledenbestand van 458 leden. 

Terugblik Floralia project 
Het floraliaproject is in de afgelopen weken afgesloten met het uitreiken van de getuigschriften. 
De kinderen mochten daarna hun plant mee naar huis nemen. De planten waren goed gegroeid, de meeste 
planten hadden mooie bloemen, of de planten waren op dat moment uitgebloeid en kregen weer nieuwe 
knoppen. Op de website staan meer foto’s en ook nog verslagen. 

 

Fototerugblik fietstocht 27 juni 
De fietstocht liep langs verschillende tuinen. Allereerst de tuin van Willeke Verschoor in Grijpskerke. Daarna de 
tuin van Piet Cevaal in Serooskerke. En na een lunch in het Kaslokaal in Oostkapelle de tuin van de fam. 
Minderhoud in Aagtekerke. 

 
 



 

 

 
 

Terugblik Nationale Tuinweek 2019 
 
Tijdens de Nationale Tuinweek van 8 t/m 16 juni zijn er 3 activiteiten door afdeling Walcheren georganiseerd. 
8 juni de cursus bodemstructuur en –conditie. 
13 juni de avondexcursie naar de heemtuin in Oostkapelle 
14 t/m 16 juni het Open Tuinen Weekend

 
 

 
 

HOVENIER HELPT 
 
Meer weten over het project Hovenier Helpt? Neem dan contact met ons op: 0528-331678.  

 

  

 


