
 

Afdeling  Walcheren 
 

                  NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2019 

Van de redactie 

In deze nieuwsbrief o.m. een oproep voor de 
groenworkshop najaarsschikking; u kunt zich nog 

aanmelden! Er zijn ook nog enkele plaatsen beschikbaar 
voor de middagexcursie naar tuinen in Heinkenszand.  
Binnenkort weer twee lezingen; hiervoor hoeft u zich 
niet aan te melden; deze zijn voor leden gratis te 
bezoeken (niet-leden betalen €5,-). Voor de mensen 
die met de driedaagse tuinreis naar Groningen 

meegaan: Veel reisplezier en nieuwe tuininspiratie.  
Verder in deze nieuwsbrief enkele terugblikken op 

recente activiteiten en heten we nieuwe leden hartelijk welkom. 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. 

Lezing Vlinders in de tuin 10 september 2019

 
Toegang gratis voor leden; niet leden betalen € 5,-- 
Verdere informatie zie nieuwsbrief van augustus. 

Groenworkshop najaarsschikking vrijdagavond 13 september 
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 
U kunt zich nog opgeven tot 7 september. 

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.  

Middagexcursie 20 sept. 2019 van 13:30-16:45 inschrijving verlengd tot 14-9 
Nu ook opengesteld voor leden en introducés! Er kunnen nog een paar mensen mee, dus wees er snel bij. 
We bezoeken 2 mooie tuinen in Heinkenszand.  
De 1e tuin is de Doolman van Jopie Koense en Ton Altena en de 2e tuin is van Peter van de Guchte. 
 
Ledenprijs: slechts € 1,50! pp (ledenkorting) en niet-leden € 5,75 pp.  
Verdere informatie over deze excursie zie de nieuwsbrief van augustus.  

Aanmelden bij Liesbeth Hamelink 06-27130109 of Ada Kokelaar 06-13523810 
 
 



 

 

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 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 favoriete 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. 

Lezing Heesters en Bomen 1 oktober 2019 

 
Lezing met levend materiaal d.w.z. circa 50 takken die besproken worden en door de zaal rouleren. 
Kweek al 40 jaar houtige gewassen en vooral hetgeen wat de rest niet kweekt maar toch gewoon buiten in de 
tuin kan groeien. Een zogenaamde botanische kwekerij met planten uit de hele wereld, zolang ze maar in 

dezelfde zone groeien en voldoende winterhard zijn. 
Bovendien laat ik planten groeien zoals ze zelf vormen, dus hun natuurlijke habitus. Uiteraard worden ze wel 
regelmatig verplant. Voor iedere plant is er een toepassing (droog of nat licht of schaduw, klein of groot enz.) 
En op de kwekerij ook aanwezig twee Nederlandse plantencollecties namelijk; Morus en Amelanchier. 

De lezing is interactief, dus als men ervaring heeft met een plant, in de lezing graag uw mening delen. Tips 
en toevoegingen altijd welkom ! 
Martine van der Meule, Lezingen. 

Plantenruilbeurs 5 oktober 2019 
Voor beginnende tuiniers en voor niet-leden kunnen de planten, samen met een advies van ervaren tuiniers, 
een mooie start zijn van hun tuinhobby en leden vinden misschien juist die plant die ze al lang wilden 
hebben. 
 

 
Plaats: Tuindersbedrijf Kesteloo,Middelburgseweg 83A, 4371 ER Koudekerke 
 



 

Welkom nieuwe leden 
In de nieuwsbrief van augustus zijn de nieuwe leden, die in de periode daarvoor lid geworden waren, welkom 
geheten. In de afgelopen periode van 30 juli  t/m heden (31 augustus)  zijn er 3 nieuwe leden bijgekomen bij 

onze afdeling. De nieuwe leden zijn welkom geheten middels welkomstbrief, enige informatie en een 

welkomstpakketje van onze afdeling. 
De nieuwe leden zijn;  mevr. J.P. van der Veer, dhr. A. Ruigendijk en dhr. R.J. Cleutjens. 
De nieuwe leden komen uit Vlissingen en Middelburg. 
In 2019 zijn er op dit moment 58 nieuwe leden bijgekomen voor onze afdeling en hebben we op dit moment 
een ledenbestand van 461 leden. 

Terugblik Open Tuinendagen 2019 
De Nationale Tuinweek is afgesloten met de open tuindagen. 

      

                                                                                            

Terugblik Groenworkshop Korenschoof binden 

  

Meer terugblikken op de website van activiteiten van het afgelopen jaar 

 

 

 

 

 

 

  

 


