
 

Afdeling  Walcheren 
 

NIEUWSBRIEF MEI 2019 

Van de redactie 
In deze nieuwsbrief informatie over de aanstaande 
activiteiten en reizen van dit jaar. U kunt zich inschrijven via 
de aanmeldformulieren op de website. Voor de busreis naar 
Groningen vragen we uw extra aandacht! 
Eind mei ontvangen leden de flyer Open Tuinen 2019.  

De activiteiten staan in chronologische volgorde hieronder 
vermeld. We hopen u te mogen zien bij één van deze 
activiteiten!  

Natuurlijk eindigen we weer met terugblikken, heten we nieuwe leden welkom en hebben nog interessante 
informatie over a.s. activiteiten in de regio voor u. Veel leesplezier.  

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: Maaike Marijs, Dolf de Nooijer en Suus Koole. 

 

Lezing Groen als Gras 15 mei 2019 
Zie ook nieuwsbrief april en Groentje 

 

Cursus bodemconditie 8 juni 2019; aanmelden voor 25 mei 

 

Avondexcursie Heemtuin 13 juni; aanmelden voor 7 juni 

 



Open Tuinen Weekend 14-16 juni 2019 
De flyer Open Tuinen 2019 ligt bij de drukker en alle leden zullen die eind van de maand ontvangen. 

Dit keer doen maar liefst 18 tuineigenaren mee, waar we erg blij mee zijn.  

 

Fietstocht Walcheren donderdag 27 juni 2019; aanmelden voor 15 juni 

 

De nazomer 3-daagse tuinreis naar Noord-Nederland; (4-6sept.) aanmelden voor 3 juni 
U heeft nog 3 weken voor 

de  inschrijving. De keuze voor de 

3daagse reis naar Groningen is met 

veel aandacht voor onze leden en 

vrienden gemaakt. De afwisseling 

is tot stand gekomen door de 

ervaringen van een promotie reis. 

Daar was ook een bezoek bij 

de tuingereedschappen de Wit van, dat zowel voor de dames en heren een bijzondere kijk en inzicht 

geeft. Dit alles is na te lezen op onze mooie Groentje en voorgaande nieuwsbrieven. Als u geen 

computer heeft, kunt u contact opnemen met Ada of Sietske. Wij  helpen u graag om samen met u het 

aanmeldingsformulier in te vullen en wij sturen dat dan door naar Garden Tours. U krijgt dan daarna per 

post de informatie van Garden Tours. We begrijpen heel goed dat onze doelgroep deze ondersteuning 

misschien nodig heeft.  

Hartelijke groet, Ada en Sietske 

Ada Kokelaar, telefoonnummer 06-13523810 of Sietske van Liere, telefoonnummer 06-37708855 

Reiscommissie Gr&Bl Walcheren 

Ledenexcursie 20 september 2019  

 



Terugblik cursus zaaien en stekken 25 februari en 6 april 
De zaai en stekcursus is dit jaar voor het eerst sinds jaren weer gegeven. Wim Maljaars van Joyplant in 

Ritthem heeft geprobeerd in 2 dagdelen ons de fijne kneepjes van zijn beroep bij te brengen.  

Op 25 februari kregen we eerst uitleg over zaaien. Op 6 april was er vooral aandacht voor stekken. Het 

was een hele goede cursus verzorgd door een goede, enthousiaste docent. Volgend jaar absoluut weer!  

Wendela van Dijken, Commissie Cursussen 

 

Terugblik op de plantenruilbeurs van 13 april 
We waren voor de eerste keer te gast bij Tuindersbedrijf Kesteloo in Koudekerke, en dat beviel gelijk 

heel erg goed. Het aanbod aan planten was goed, we mochten ivm de koude wind lekker binnen in de 

kas staan, de sfeer was goed en de planten waren in een mum van tijd “uitverkocht”. Ook Dolf was weer 

aanwezig met de onvolprezen handschoenen en allerhande PR materiaal. In het najaar, op zaterdag 5 

oktober, mogen we de Plantenruilbeurs weer bij Kesteloo houden en dan hopen we ook op wat meer 

niet-leden die komen kijken en/of plantjes scoren en misschien wel lid willen worden van Groei & 

Bloei. U bent in het najaar weer van harte welkom, ook als u zelf (een keer) niets te ruilen hebt.  

Lieneke Hubrechsen, Coördinator Open Tuinen, Plantenruilbeurs en Leden bij Leden in de Tuin 

 

Terugblik op de workshop "hanging basket" van 26 april 2019 
De techniek van het maken van de hanging basket is bij de meeste cursisten wel bekend. Een nieuw 

element dit jaar was het gebruik van sedumsoorten met het oog op een warme droge zomer een ideale 

decoratieve plantensoort. Een combinatie van sedum bovenop de basket met meer vochtminnende 

planten daaronder is ook een prima keuze. Ineke IJzerman Commissie Groenworkshops 

 
 



 

Welkom nieuwe leden 
In de afgelopen periode van 11 april  t/m heden (7 mei)  hebben we 3 nieuwe leden verworven. 
Van de nieuwe leden is er deze keer geen lid van andere afdeling overgeschreven naar onze afdeling Walcheren 
en er is één nieuw lid die lid wordt van een andere afdeling. De nieuwe leden die lid zijn geworden, 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. D. Van Rappard , mevr. M.F. Timmerman-
Borgs en mevr. J.M. de Wit. De nieuwe leden komen uit Domburg, Heinkenszand en Oost-Souburg. In 2019 zijn 
er op dit moment 29 nieuwe leden bijgekomen voor onze afdeling en hebben we op dit moment een 
ledenbestand van 438 leden. 

Ter informatie: activiteiten in de regio: mei 2019 

Tuindagen van Beervelde 10-12 mei 
Van 10 t/m 12 mei vinden de internationaal bekende Tuindagen van Beervelde plaats te Lochristi 

(België). Met ruim 200 exposanten met artikelen op het gebied van planten, tuindecoratie, ambachten en 

culinaire streekproducten. Het thema dit jaar is "Italië. 

 
 

Plantjesmarkt Speelhof Hoogerzael 11 mei 2019 

 
 

 

Suffe Tutten presenteert: Tuinworkshop Studio Loen 16 mei 2019 
KORTING VAN 10% voor G&B LEDEN! 

Tuinworkshop. Wat ga je doen met dat donkere hoekje in je tuin? Je wilt een ander plan, maar waar ga je 

beginnen? Welke planten moeten er in de zon of juist in de schaduw? Je woont er nu al een tijdje maar die 

tuin, hoe pak je dat aan? Je hebt voornamelijk groen in je tuin maar wilt liever kleur? Allemaal vragen die 

Welmoet van www.StudioLoen.nl jou kan beantwoorden.

 
 

Concert "Flora en Fauna" 25 mei 

 

  

 

http://www.studioloen.nl/

