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Blommetaal



Groei en Bloei en Steenbreek
 
Ook dit jaar 2021 zal onze afdeling  onder de vlag van
stichting Steenbreek  en samen met gemeente Sudwest
Fryslan weer een bijdrage leveren aan het vergroenen van
onze leefomgeving .

Onder de noemer tegel er uit , plant er in wordt er gekeken
naar de mooiste geveltuinen in de gemeente. Er komen
steeds meer geveltuinen en dat is met name in de versteen-
de steden een verademing. Onze gemeente zorgt voor de
aanleg van deze geveltuinen ( is aan te vragen) en de be-
woners zorgen zelf voor de beplanting en het onderhoud.
 
Ook wordt er gekeken naar de meest vergroenende tuinen
in de gemeente. Bewoners kunnen hun tuin hier zelf voor
aanmelden . Met foto,s voor- en na de vergroening .
Eind vorig jaar vond de prijsuitreiking plaats in een kleine
setting in verband met de geldende Corona maatregelen .
Toch zijn diverse tuineigenaren met een mooie prijs  en een
oorkonde naar huis gegaan. 

 
Groei en Bloei Sneek was aanwezig in de persoon van Hans
van Wieren die de prijswinnaars mocht toespreken , de juri
rapportage mocht voorlezen en toelichten en vervolgens
ook mede de prijzen mocht uitreiken .
 
Het is de bedoeling dat de prijwinnaars van dit jaar aan-
schuiven op onze tuinkeuringsavond welke gepland staat
voor 21 september in zorgcentrum Frittemmahof . De schaduwhoek van de Stekkentuin  te Espel
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Van het bestuur
 
Beste leden van Groei en Bloei Sneek e.o.
 
Wat een mooi jaar had moeten worden met het 60-jarig
bestaan van onze vereniging is door de corona-crisis in het
water gevallen.
We zullen dit jubileum dus een jaar moeten uitstellen.
Na een periode waarin we dachten dat er dit jaar geen echte
winter meer zou komen kwam koning winter toch nog even
om de hoek kijken. Hierdoor konden de liefhebbers nog een
weekendje schaatsen.
 
Dit was echter van korte duur; het volgende weekend
konden we genieten van voorjaarstemperaturen. Bij velen
zal het gekriebeld hebben om weer in de tuin aan de slag
te gaan, maar ook dat viel een beetje tegen. We zouden
toch nog een beetje geduld moeten hebben. Inmiddels zijn
we ruim een maand verder en zullen velen de tuinwerk-
zaamheden weer hebben opgepakt en komt alles binnen-
kort weer tot bloei.
Helaas hebben we tot op heden geen activiteiten van onze
vereniging kunnen organiseren. Het zal ook nog wel even
duren voor we weer echt bij elkaar kunnen komen. We gaan
er echter van uit dat we er vanaf september weer helemaal
voor kunnen gaan.
 
Dit houdt in dat dan ook de bloemschikcursussen weer van
start kunnen gaan. Of de tuinkeuringsavond op 21 septem-
ber door kan gaan hangt nog even van de ontwikkelingen
af. De tuinkeuringscommissie zou dolgraag weer van start
gaan, maar veiligheid en gezondheid gaan voor alles.
 
Wel proberen we begin september een plantenruilavond te
organiseren, als vervanging van die welke normaal gespro-
ken in mei wordt gehouden.
 
Op de avond van 5 oktober komt Watze Bokma een lezing
houden over “De Eexterhof”, waarbij we voorafgaand aan
deze avond de jaarvergadering willen houden. Deze avond
begint daarom dan ook om 19.00 uur.
Uiteraard is alles nog een beetje afhankelijk van de ontwik-
kelingen van de corona pandemie.
 
 
HOU VOL en blijf gezond, dan zien we elkaar weer op een
van onze bijeenkomsten.
 
Het bestuur.

Tuinkeuringen 2021 van start
 
“Mooiste Zomertuin van 2021"
 
Zoals iedereen wel weet zijn de tuinkeuringen afgelopen
jaar door Corona helaas niet door gegaan. 
 
Maar dit jaar, in juli gaan onze 30 tuinkeurders weer op pad
om alle zichtbare tuinen in Sneek en de omliggende dorpen
te bekijken en te keuren.
 
 
De tuinkeuringsavond  waarbij we alle 60 prijswinnende
tuinen in het zonnetje gaan zetten staat gepland op dinsdag
21 september in het restaurant van Zorgcentrum Frittema-
hof aan de Frittemaleane te Sneek.
 
Elke prijswinnaar zal met een “groene”prijs naar huis gaan
. Uiteraard is er ook een “groene”attentie voor de vele
vrijwillige tuinkeurders.
 
Aanvang 19.45 uur, entree  gratis .
 
 
Tuineigenaren, tuinkeurders en belangstellenden zijn van
harte welkom!

 
 
 
Ter inspiratie hier deze foto van de mooiste tuin in 2019:
 
 
Cees Hollander & Hans van Wieren
 

Nieuwe leden
De volgende personen zijn abbonee geworden van
landelijke tijdschrift Groei en Bloei en daarmee ook
meteen lid van onze afdeling.
 
Namens het bestuur van harte welkom en we hopen u
te zien op een van onze afdelings activiteiten.
 
Mevr. M.T. Bijma  Tjerkgaast
Mevr. S.Veninga-Damstra Balk
Mevr. J.D. Bergsma Jirnsum
Hr. S.C. Krekt Sneek
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De tuin van Tineke Jorna uit Balk
Beste tuinliefhebbers van afdeling Sneek ,

Ongeveer een jaar ben ik nu lid van Groei en Bloei. Een
paar maal heb ik met veel plezier een lezing gevolgd bij
afdeling Sneek maar door de komst van Covid -19 is het
hier bij gebleven. Daardoor zijn de contacten met andere
"groei en bloeiers" beperkt gebleven. Zo kwam ik op het
idee om me via de "Blommetaal" even aan jullie voor te
stellen.

Ik ben Tineke Jorna en woon in Balk. Bloemen hebben mijn
hart gestolen. Tijdens vakanties in het buitenland stonden
er ook altijd wel een paar tuinbezoeken op mijn lijstje. Onze
vakantie op Sao Miguel , een Azoren eiland(2019) heeft
veel indruk op me gemaakt. Hortensia's vormden blauwe -
linten, overal op het eiland langs doorgaande wegen.

 
Tijdens wandelingen in de natuur werden we steeds weer
verrast door de prachtigste bloemen
die onverwachts opdoken. Naar het Terra Nostra park zou
ik graag nog eens  terug gaan. In een park van 20 ha valt
zoveel te zien dat 1 dag nauwelijks genoeg is om al het
moois goed op je in te laten werken.  De eeuwenoude
bomen met luchtwortels, het waterlelie meertje omgeven
door
Afrikaanse lelies en een grote variatie aan prachtige palmen
bezorgden me vele prachtige foto's waarvan ik hier graag
een paar met jullie wil delen.

Maar ook in de zomer van 2020 hebben mijn man en ik een
aantal mooie tuinen bezocht in eigen land. Tuinen van
particulieren die vol overgave dag in dag uit hun uiterste
best deden om van hun bloementuin een heus paradijsje
te maken. We hebben leuke gesprekken gevoerd en
praktische tips gekregen voor eigen tuin.

Ja, zelf tuinier ik ook met veel plezier in onze eigen tuin.
Een cottage achtige tuin met fruitboompjes en gezellige
hoekjes waar je lekker kunt zitten maar die zeker niet
rondleiding proof is.

Aan het eind van de zomer van 2020 ontstond bij mij het
idee om een kleine thee schenkerij
te beginnen.( 3 tafeltjes meer niet.) Nadat de tuin in het
najaar was opgeruimd ben ik taarten gaan bakken, een
andere hobby van me. Mijn gezin speelt graag voor proef-
konijn maar laat me ook duidelijk weten welke taart niet op
herhaling hoeft. Inmiddels is het lijstje met favoriete  taarten
dat mijn kritische fijnproevers  heeft weten te overleven,
gestaag aan het groeien.
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Mochten de lezingen, gepland voor afdeling Sneek, ook
voor het nieuwe seizoen wat later dan gehoopt van start
gaan , een kopje koffie of thee met huisgemaakte taart kan
bij mij in de tuin altijd geregeld worden. Jullie zijn van harte
welkom. Want over de tuin raken wij groei en
bloeiers niet snel uitgepraat!

( wel graag even bellen voor een afspraak tel 0514-605020 )

Hier zijn mijn adresgegevens: Tineke Jorna  De Mieden 26
Balk

Algemene jaarvergadering 2021
 
De A.L.V.  van 2021 is in verband met de Corona maatre-
gelen verplaatst naar 5 oktober 2021.
Zuiderkerk Sneek, aanvang 19.00 uur.
 
In de volgende Blommetaal (september 2021)  vind u de
agenda voor deze vergadering en de diverse jaarverslagen.
 
 

Helleboruskwekerij in Offingawier
 
Beste Helleborusvrienden,
 
Een jaar geleden vierden wij in maart de vroege lente met
een Helleborusweekend, waarbij we elkaar hartelijk be-
groetten met een handdruk. Wat een mooie herinnering.
 
Ik weet niet hoe het u vergaan is, maar meer dan ooit ben
ik me bewust geweest van onze mooie plek in Friesland en
heb vreugde beleefd aan de tuin.
 
“As long as you have a garden, you have a future, As
long as you have a future, you are alive!”
 
En daar ging het toch vooral om in het afgelopen jaar……-
fysiek en mentaal een pandemie trotseren en nog steeds,
want helaas zijn we nog lang niet allemaal gevaccineerd.
 
In de kwekerij hebben wat veranderingen plaats gevonden.
Ten tijde van de eerste lockdown hebben we een aantal
bomen gerooid en een prachtige schuur gebouwd. Het is
heerlijk om in het najaar niet meer de tuinmeubels naar
zolder te tillen en kruiwagen, maaimachine en andere
tuinspullen hoeven niet meer tussen de fietsen gelaveerd
te worden en staan permanent voor het grijpen.

 
Ik ben begonnen met het zaaien van schaduwplanten zoals
Trillium, Paris en Podophylum. Zo’n nieuwe uitdaging is
heel inspirerend. 
De Helleborus raakt helaas dan  wat op de achtergrond,
maar blijft mijn grote liefde.
 
Ann van ’t Sant
Midsbuorren 5
8626 GK Offingawier
 
Tel: 06 - 20 855 844
Mail: ann.vandermarel@planet.nl
 
Hopelijk tot ziens, Ann.
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 De Tuintrends van 2021
 
In 2020 hebben we, mede door de pandemie, meer tijd in
eigen tuin doorgebracht. Voor veel mensen een extra
aanleiding om hun tuin aan te pakken.
Voor 2021 presenteert Tuinbranche Nederland drie voor-
beeldtuinen op basis van de nieuwste stijltrends waarbij
levend groen de basis vormt. Maak kennis met de Zachte
Veilige Tuin, de Biotoop Tuin en de Eigenzinnige Patiotuin.
Er is volop aandacht voor duurzaamheid, biodiversiteit en
goed watermanagement. Dat laatste betekent dat bij flinke
regenbuien het water snel wegloopt maar ook opgevangen
(en voor de tuin behouden) kan worden.
De trendtuinen van 2021 dienen ter inspiratie met als doel
een prettige, groene en gezonde woonomgeving voor mens
en dier.

 
De Zachte Veilige Tuin
 
Voor veel mensen kunnen klimaatverandering en artificial
intelligence bedreigend aanvoelen. Als antwoord hierop
willen we een tuin die een veilig gevoel en bekend beeld
oproept. Je wilt jezelf omarmd weten, afgeronde en orga-
nische vormen versterken dit. Een warm kleurenpalet van
lichte en donkere tinten intensiveren de zachte uitstraling
waardoor iedereen zich extra op zijn gemak voelt. Een
belangrijke accentkleur is roze. In de Zachte Veilige Tuin
vormen gras, slingerende borders en afgeronde meubelen
een uitnodigend geheel. De planten zijn huidkleurig zoals
purperklokje (Heuchera) en zijn beweeglijk en transparant
als siergrassen. Rijkbloeiende hortensia’s (Hydrangea)
zorgen voor kleuraccenten. De ronde potten geven het
geheel een huiselijke uitstraling.

 
De Biotoop Tuin
 
Door de klimaatverandering en de pandemie worden we
ons ervan bewust dat er iets moet veranderen. Onbekom-
merd consumeren is niet meer van deze tijd. Thema’s als
duurzaamheid en natuur zijn van toenemend belang. In de
tuin kun je een stukje natuur creëren, waarin je je helemaal
kunt afzonderen. Een ideale omgeving om tot rust te komen
en om ongestoord te werken. Biodiversiteit en wateropvang
zijn belangrijk en zo kun je de tuin als een klein ecosysteem
inrichten. De beschutte Biotoop Tuin bevat veel hoge
planten (zoals siergrassen) die je behaaglijk omringen.
Door het gebruikte grind kan regenwater snel de bodem
inzakken, maar het wordt ook opgevangen in de minivijver
met waterplanten. De schuttingen van beton en riet geven
een extra ambachtelijke en duurzame uitstraling. Meisjes-
ogen (Coreopsis) zorgt voor een vrolijk geelaccent tussen
het welig groen.

 
Eigenzinnige Patiotuin
 
De wereld is volop in beweging. Op het gebied van econo-
mie, ecologie en globalisering vinden grote veranderingen
plaats. We slikken die veranderingen niet voor zoete koek.
Ook in de tuin is de zoektocht naar nieuwe verhoudingen
zichtbaar. De vertrouwde indeling gaat letterlijk op de
schop. Kleine halfomsloten ruimten, trappen en verhogin-
gen maken van de buitenruimte een nieuw, speels geheel.
Door de hoogteverschillen is het zicht op de tuin steeds
anders. Door te experimenteren met de bakken en de
planten blijft de tuin spannend.
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De monochrome, krachtige kleurvlakken, de geometrische
vormen, een trapje naar de toekomst én het ronde venster
als doorkijk naar die toekomst, is deze patiotuin voor
mensen die de nieuwe tijd omarmen. Kleurrijke planten als
zonnebloem (Helianthus), dahlia, vlambloem (Phlox) en
hortensia (Hydrangea) staan prachtig bij de blauwe en
roestbruine tinten. Een designmeubel maakt het af.

Wij van Groencentrum Witmarsum zijn weer klaar voor een
bloeiend tuinseizoen.
Kom je binnenkort bij ons langs om jouw tuindromen uit te
laten komen?
Een ritje naar Witmarsum is zeker de moeite waard!
 
Met vriendelijke groet ,
 
Namens het hele team van
Groencentrum Witmarsum
Sander en Johanneke Terpstra

Jaarprogramma 2021/2022
 
Het volgende programma is opgesteld voor de periode
september 2021 tot februari 2022, uiteraard alles onder
voorbehoud :
 
21 september 2021 tuinkeuringsavond, Frittemahof
Sneek.
 
5 oktober 2021  Algemene Jaarvergadering, met hierna
lezing door Watze Bokma, “De Eexterhof”, Zuiderkerk
Sneek, aanvang 19.45uur.
 
9 november 2021  Lezing door Jos Ketelaar, “Herfst met
Paddestoelen”,  Zuiderkerk Sneek, aanvang 19.45uur.     
                       .
 
7 december 2021 Kerstworkshop (meer informatie in vol-
gende Blommetaal).
 
11 januari 2022  Lezing door Modeste Herwig, “Het Kleu-
renpalet van de  tuinontwerper”.Zuiderkerk Sneek, aan-
vang 19.45uur
 
15 februari 2022  Algemene Jaarvergadering/Ledenver-
gadering met na de pauze lezing van Hans Huizing  "Bollen
en knollen uit Zuid Africa". Zuiderkerk Sneek, aanvang
19.00 uur.
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De blauwe ogen van een jonkvrouw
 
Cichorei groeit langs wegen, op dijken en rond bankjes in
parken. Het groeit en bloeit zelfs op een uitgedroogde,
gebarsten bodem. Hoe die plant daar is gekomen is een
legende over de belofte te wachten op de terugkeer van
een geliefde. Onderstaand een sprookje uit de tijd van de
Kruistochten:

Al bijna 1000 jaar zijn er godsdienstoorlogen in het Midden
Oosten. De eerste Kruistochten vinden plaats aan het einde
van de elfde eeuw. In die tijd trekken, na een oproep van
de Paus, vele tienduizenden heldhaftige en diep gelovige
christelijke, rijke en arme mannen naar het Heilige Land om
Jeruzalem te ‘bevrijden’ van de moslims. De meeste
kruisvaarders zijn nooit teruggekomen door de ontberingen
en gevechten. Eén van de kruisvaarders is een stoere
ridder uit de Lage Landen. De nobele ridder is verliefd op
een mooie jonkvrouw, Cichorei, wiens opvallende heldere
lichtblauwe ogen hij niet kan weerstaan. De edelman kan
de oproep van de Paus echter ook niet negeren en hij laat
haar smachtend achter. Hij belooft terug te komen als zij
op hem blijft wachten. Dat neemt  jonkvrouw Cichorei ter
harte en zij wacht jarenlang liefdevol en geduldig op zijn
terugkomst. Het wachten valt haar zwaar. Iedere morgen
loopt ze naar de zandweg en staart in de verte in de hoop
dat hij wederkeert. Maar iedere middag moet ze teleurge-
steld naar huis terug keren. Zo loopt ze dag in dag uit, jaar
in jaar uit rusteloos langs de kant van de weg en kijkt met
haar helderblauwe ogen naar de horizon.

 

Tijdens de hete zomer van het jaar 1099 is het te warm om
op en neer te lopen en ze tuurt dagen lang vanaf een vaste
plek naar de einder. Cichorei wacht daar zo lang dat haar
voeten wortel schieten en zij verandert in een ranke plant
met bloemen zo groot en blauw als haar ogen. Tot de dag
van vandaag kunnen we haar zien staan langs de kant van
de veldweg met haar helderblauwe ogen die alleen ‘s
morgens smachtend naar het zuiden staren en die ‘s mid-
dags verdrietig sluiten als hij weer niet teruggekomen is.
Cichorei kan ruim een meter hoog worden en heeft op haar
vrij kale takken opvallende lichtblauwe bloemen die ‘s
morgens opengaan en ‘s middags sluiten. De Latijnse naam
voor cichorei is “Cichorium intybus”. Cichorium betekent
zoiets als “plek waar mensen in de buurt wonen” of “lopen
langs het veld”. Cichorei groeit dan ook in de buurt van
mensen en wil net zoals de weegbree en het madeliefje
betreden worden. De wortel wordt gebruikt voor namaak-
koffie. Vermoedelijk hebben de Romeinen de plant naar
onze streken meegenomen.
 
Els Baars

Greensales Balk ,uw kwekerij !
 
Ons terrein is maar liefst 40.000 vierkante meter groot. 6000
vierkante meter wordt in beslag genomen door ons groen-
centrum. 
De rest gebruiken wij als eigen kwekerij. Kwekerij Balk is
gespecialiseerd in het kweken van verschillende soor-
ten heesters, vaste planten en siergrassen in container. -
Daarnaast vindt u bij Kwekerij Balk een ruim assortiment
aan laanbomen in pot. 

 
Zo koopt u de tuinplanten rechtstreeks bij de bron en bent
u verzekerd van de beste kwaliteit.
 
U bent ook in deze bijzondere tijd van harte welkom . U kunt
zonder reservering langskomen !

 
                                                       Tsjerkepaed 2 Harich.
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Mijn tuin in the spotlight
 
Het regent en ik sta voor het raam naar de tuin te kijken.
Alleen de vogels bij het vogelhuisje zijn actief. Ik denk na,
hoe ik onze tuin zal beschrijven.

 
Latijnse namen zijn niet mijn ding, maar blij met de tuin ben
ik wel. We wonen hier nu sinds 1988 en in de loop van de
jaren is er vaak iets veranderd. Daarom wil ik bij de start
beginnen.

 
Toen verhuisden we  van de Domp naar de Hemdijkwijk en
kregen van een gewone gemiddelde stadstuin een vrij grote
stadstuin.
Nu vond ik tuinieren altijd wel leuk, maar het verschil tussen
een tuintje en een tuin is erg groot. Daarom vroegen we
iemand om een tuinontwerp te maken. Onze eisen waren:
gras om te voetballen, borders, bomen en struiken, een
vijver en een stukje groentetuin.
 
En zo begon ons tuinavontuur. Stekjes van vaste planten
kreeg ik van mijn broer, inclusief zevenblad dat ik niet
herkende  en er werd veel gekocht. Er kwamen o.a. twee
appelbomen, twee perenbomen, een magnolia, Japanse
kers en een krentenboom.
 
Verder kwamen er ook planten en heesters om te gebruiken
bij bloemschikken. De jaren gingen voorbij. De jongens
gingen de deur uit en ik besteedde meer aandacht aan de
tuin.

 
Wel heb ik voorliefde voor sterke planten, zoals margrieten,
sedum, asters enz. En al doende leerde ik steeds bij. Ook
de tuinreizen waren zeer inspirerend en leerzaam, doordat
mijn reisgenoten me wegwijs maakten in plantennamen en
waar je de planten het beste kon plaatsen

Preig wonen op een plek waar je je thuis voelt. 
Daar maken we ons sterk voor. Daarom doen 
we meer dan het aanbieden van betaalbare, 
comfortabele woningen. We werken samen met 
organisaies op het gebied van wonen, zorg, welzijn 
en leebaar heid. Ons doel is: voor iedereen een 
passende woon plek in een aangename buurt.

We hebben woningen in en om Drachten, Franeker, 
Heerenveen, Joure en Sneek.

helemaal 
je eigen 
plek

helemaal je eigen plekwww.accolade.nl
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De jaren verstreken en de tuin werd gevarieerder. Onkruid 
wieden bleef doorgaan, zevenblad  raak je nooit meer kwijt.
 Zomers waren we veel met de caravan weg en als je dan
na weken weer thuiskwam, bloeiden de planten prachtig en
had het onkruid  ook een prima tijd gehad om te groeien en
begon alles weer van voren af aan. Een tuin houdt je bezig
en lenig.
 

 
Leuke herinneringen zijn er genoeg. Zoals die keer, dat ik
de roos, die nog bij mijn vader uit de tuin kwam wilde ver-
wijderen, omdat hij al twee jaar niet gebloeid had. Mijn
jongste zoon kwam zeer verontwaardigd naar buiten hollen
en riep: “Mama, je kunt opa niet opspitten!” De roos kreeg
nog een jaar de kans, heeft het vast gehoord, want sinds-
dien bloeit hij nog steeds elk jaar uitbundig met prachtige
rode bloemen.
 
In 2001 bedacht mijn man Willem, toen voorzitter, om een
open tuinenroute in  Sneek te houden, omdat alles op het
platteland gesloten was i.v.m. de M.K.Z. crises. Tijdens de
fiets/ wandeltocht konden ze dan bij ons wel  koffie /thee
met wat lekkers krijgen. Ik was net flink ziek geweest en de
tuin was beslist niet optimaal. “Ik zorg wel, dat ze op de oprit
blijven”, zei manlief. Nou, dat was een leermoment.
 
Tuinliefhebbers zijn reuze aardige mensen, maar een tank
kan ze niet tegenhouden, als ze van plan zijn ook de tuin
te bekijken. Gelukkig werd er niet met al te kritische ogen
gekeken en werd het toch nog een leuke dag.
 
Ik heb het al even  over de “opa roos” gehad en in de loop
der jaren zijn er al heel wat rozen bij geplant o.a. 3 klimro-
zen, waaronder New Dawn, witte stamrozen(snow queen)
en de David Austin roos Winchester Cathedral.

 
De vijver is verdwenen evenals de groentetuin die nu ver-
diept terras is Ook zijn de coniferen en bomenhaag  opzij
en achter de tuin na inbraak en hondenoverlast vervangen
door  een schutting, waar je behalve  rozen ook clematis,
bramen en kamperfoelie tegen aan kunt planten.
 
De hortensia’s leveren prachtig bloemschikmateriaal, de
Japanse anemoon  woedt als hij de kans krijgt de hele tuin
door en in de lente word ik vrolijk van o.a. sneeuwklokjes,
narcissen en tulpen. Inspirerend is het ook, dat er nog drie
enthousiaste tuiniers vlakbij ons wonen.

 
We buurten regelmatig even in elkaars tuin en in  2015 
hebben we met zijn allen opnieuw meegedaan aan de actie
“Open tuinen”. En ook toen was er, het wordt haast traditie, 
koffie/ thee met wat lekkers. Deze keer had ik wel op tuin-
bezoek gerekend en het was een heel gezellige dag .
 
In de zomer van 2020 vervielen helaas alle buitenactivitei-
ten van Groei en Bloei door corona. Wat  was het heerlijk
om een tuin te hebben, waarin je je creativiteit kwijt kon. En
eerlijk is eerlijk, hij was nog nooit zo mooi en verzorgd ge-
weest. Het gaat niet goed met de vlinders en insecten. Ook
in onze tuin waren er minder dan in andere jaren, maar bij
de lavendel en later bij de sedum was het een gezoem van
jewelste  van alle bijen.
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Als we buiten zitten is het puur genieten van alle kleuren
en geuren  en heel veel verschillende planten. Trots ben ik
op een clematis, die als vaste plant gekweekt is, de vele
bloeiende rozen (10 soorten), de variatie en het feit, dat het
allemaal sterke planten zijn.
Hebben ze het niet naar de zin, dan worden ze verplant
(nog één kans) of weggedaan. Het kleine stukje kruidentuin
levert kruiden voor het koken en het aardbeien vak levert
lekkere vruchten.
 
En als straks de zon weer wat meer gaat schijnen, storten
we ons weer volop op het tuinwerk, Willem op het zware
werk en ik op de rest.    
 

Ik geef de pen door aan Annemiek Sikkes-Bijlsma.
Een bloemengroet ,
Tineke Snapper.

Bloemschikken afdeling Sneek
 
Het loopt al bijna naar het einde van het bloemschikseizoen
.
Een seizoen waarin we elkaar bijna niet  hebben gezien en
gesproken , waarin we niet gezamenlijk creatief zijn ge-
weest.
 
Gelukkig heeft G&B dit goed gemaakt door in het tijdschrift
en op de website creaties te plaatsen  en via het YouTube
kanaal van G&B workshops te laten zien ( 18 maart was de
laatste).
 
Hopelijk hebben jullie hierdoor ook inspiratie opgedaan .
Zelf krijg ik altijd leuke ideeën tijdens mijn wandelingen , zie
vaak de mooiste takken , schors en mossen voorbij komen

.
Vanmorgen nog een foto gemaakt van de wilg en dan denk
ik hoe zoiets gewoons zo mooi kan zijn.

 
Een kransje hiervan maken een bol of bolletjes er in , leuk
voor binnen of buiten .
Als bestuur hebben we contact gehad via de mail, wat het
bloemschikken is er wel een plan om dit bloemschikjaar af
te sluiten , maar gezien de oplopende cijfers denk ik dat we
dit ook moeten uitstellen  .
 
 
Zodra we meer ' ruimte 'hebben  om iets te ondernemen
gaan we wat organiseren .
Voor nu blijf creatief en blijf gezond ,
 
Groetnis Annie de Jong
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Bestuur en commissies
Bestuur:    
Voorzitter Vakant   
Penningmeester dhr.P. Bonsma 0515-432265 ubonsma@hotmail.com
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alg.bestuurslid mw.A. de Jong 06-23286372 anniedejong@ziggo.nl
alg.bestuurslid mw.A.Vissers 0515-335660 anna.e.vvdv@gmail.com

Bankrekening G&B NL49RABO0113401000   

Commissies:    
Tuinkeuringen dhr. C.Hollander 0515-795036 ceeshollander1@gmail.com
 dhr. H van Wieren 0515-414363 hans.van.wieren@ziggo.nl

Bloemschikken mw.A. de Jong 06-23286372 anniedejong@ziggo.nl

Excursies dhr. W. Snapper 0515-417864 fam.snapper@hetnet.nl
Excursies mw.B.J.M Flapper-Mous 0514-604188 berthaflapper@live.nl

Bankrekening NL98SNSB0914105442  t.a.v Excursies W.Snapper

Redactie: dhr. H.van Wieren 0515-414363 groei.sneek@ziggo.nl

Afdelingswebsite: mw. B .Schreuder 06-25376921  
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Volgende Blommetaal
 
De volgende uitgave van de Blommetaal zal in september
verschijnen . 
 
Copy voor deze editie uiterlijk 30 augustus 2021 in onze
mailbox.
groei.sneek@ziggo.nl
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