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Voorjaar op Texel, algemene ledenvergadering 2020, tuinexcursie 2020,
busreis naar I.P.M in Essen, oproep kaderleden G&B, tuinieren in Cala-

bria ,uw tuin in the spotlight en nog veel meer.

Blommetaal



Bij de voorpagina
Zoals u wellicht weet ben ik een enorm Texelfan en ik heb
me enkele jaren geleden laten verleiden tot het meemaken
van een sneeuwklokjes dag op dit prachtige eiland.
Tijdens deze sneeuwklokjes dag heb ik de foto,s van de
voorpagina gemaakt.
De Sneeuwklokjes op Texel zijn allemaal afkomstig uit
Frankrijk waar ze in vroeger tijd door de eerste Texelse
pioniers zelf zijn uitgegraven en meegenomen naar het
eiland.Soms werden er bij het uitgraven in Frankrijk ook per
ongeluk andere bolletjes zoals crocusjes meegenomen en
geplant. In de handel noemen ze dit "bijgoed.
Op de grote foto en de meest rechtse kleine foto zie je de
resten van een sneeuwklokjeskwekerij in het bos die in de
jaren 70 is verlaten omdat het rapen van de bolletjes te
arbeidsintensief was. Alles moest namelijk met de hand
geraapt worden. Tegenwoordig kweekt men de sneeuw-
klokjes op en weiland waar de geulen met sneeuwklokjes
zijn bedekt met een grote laag stro om te voorkomen dat
de grond te warm word. Stinzenplanten zoals het sneeuw-
klokje groeien namelijk normaal onder loofbomen die in het
vroege voorjaar nog kaal zijn waardoor de zon er goed
tussen door kan schijnen(warmte) en in de zomer volledig
in de bladeren zitten waardoor de grond dan lekker koel
blijft.
 
Op de Kleine foto  links zien we het lenteklokje (Leucojum
vernum) die op Texel ook voorkomt. In het midden zien we
de botanische narcis (Narcissus Cyclamineus). Dit is de
oervorm van waaruit al onze  laag blijvende narcisjes (tete
a tete, Jetfire enz) zijn ontstaan. 
 
Hans van Wieren  
 
 

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

Tuin excursie 2020  "Top in de Kop"
Hierbij een samenvatting van onze komende  tuinexcursie
in 2020
 
Datum:   donderdag 18 juni 2020
 
Vertrek:  8.15 uur bij “v.d. Meer Wonen” Smidsstraat 12
 
Aankomsttijd:   ongeveer 18.15 uur
 
Programma:   twee tuinen in Hippolytushoef, één kwekerij
in Winkel , één tuin in Nieuwe Niedorp,  tussen de middag
lunchbuffet.  In alle drie tuinen koffie /thee  plus.
Prijs :  € 49, -- per persoon. ( dit  is inclusief entree en
consumpties tuinen, tip chauffeur, bus kosten en het
lunchbuffet).
 
Minimum aantal deelnemers :  36.
 
Opgeven vanaf maandag 3 februari 2020  telefonisch of
per mail bij Bertha Flapper tel. 0514 604188 (berthaflap-
per@live.nl) of bij Willem Snapper tel. 0515 417864 (fam.
snapper@hetnet.nl)  Geef in ieder geval naam, woonplaats
en telefoonnummer door. Aanmelding is definitief na beta-
ling In ieder geval voor 31 maart. Dit is de beslisdatum over
het al of niet doorgaan van deze reis.
 
 

 
 
Betalingen:  op rekeningnummerNL98SNSB0914105442     
t.n.v. W. Snapper  Vermeld duidelijk voor welke deelnemer
de betaling is bedoeld.
Advies: Wacht niet te lang met aanmelden / betalen Dat
voorkomst teleurstellingen en geeft de organisatoren
een beetje rust
 
Excursie groet
Bertha en Willem
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Fryslân iepenet syn tunen 2020
Beste tuineigenaren,
 
in 2019  werd er vanaf eind mei tot begin september zes-
maal een Open Tuinen Weekend gehouden onder de naam
“ Fryslân iepenet syn tunen “.
In totaal hebben ruim 30 leden hun prachtige tuin openge-
steld, variërend van 1 tot 6 weekenden. Tijdens het Lande-
lijk Open Tuinen Weekend waren er 24 tuinen geopend. De
tuineigenaren waren overwegend positief over het initiatief
en willen graag doorgaan.
 
De data van de Open Tuinen Weekenden in 2020 zullen zijn:
            23 en 24 mei
            20 en 21 juni (Landelijk Open Tuinen Weekend)
            4 en 5 juli
            25 en 26 juli
            29 en 30 augustus.
 
Deelnemende tuineigenaren geven zelf aan in welke
weekenden hun tuin te bezoeken is. Een tuineigenaar
dient lid van de vereniging Groei & Bloei te zijn. Entree
is gratis, maar voor een consumptie kan wel een ver-
goeding gevraagd worden. Openingstijden: 10.00 -
17.00 uur.
 
Willen jullie weer meedoen, of weten jullie mogelijke kan-
didaten dan zou het prettig zijn als we vóór 1 februari 2020
over enige informatie kunnen beschikken, dit in verband
met het vervaardigen van een nieuwe brochure. Welke
informatie willen we graag:
 
 
naam van de eigenaar, volledig adres met postcode, tele-
foonnummer en mailadreseventueel: naam van de tuinkor-
te omschrijving van de tuin, max. 65 leestekens (incl.
spaties)welke weekenden de tuin geopend zal zijn (alleen
een zaterdag of een zondag mag ook). 
Graag zien we jullie reactie/aanmelding  tegemoet via
mailadres:
 
anniedejong@ziggo.nl 
 
 

Van het Bestuur
Beste Groei & Bloei leden en lezers van de “Blommetaal”,
 
Allereerst willen wij u als bestuur van Groei & Bloei een
gelukkig en gezond nieuwjaar wensen.
 
Na een lange en rustige maar natte herfst, die er voor heeft
gezorgd dat veel planten nog lang bloeiden en de bladeren
lang aan de bomen bleven hangen. Deze regen heeft er
echter wel voor gezorgd dat het grondwatertekort van de
afgelopen jaren weer gedeeltelijk is hersteld. Maar ook in
2019 hebben we niet kunnen genieten van een witte kerst.
Inmiddels zitten we weer midden in het winterseizoen. Dit
betekent dat we weer verschillende leuke en interessante
lezingen en activiteiten organiseren. Op 10 december
hebben we de kerstworkshop gehad, waar o.l.v. Annie de
Jong een mooi kerststuk is gemaakt door de 18 deelneem-
sters.
 
Dan is de eerstvolgende bijeenkomst op 14 januari over de
tuin "op de Haar" van de familie Ramsbotham. Vervolgens
is er op 25 februari de ledenvergadering. Deze stond ge-
pland op 18 februari, maar is door omstandigheden een
week uitgesteld. Hier zal mevr. Smeding van it Fryske Gea
ons meer vertellen over staten en stinzen en de daar
groeiende planten.
Het jaarverslag van onze afdeling  en de notulen van de
vorige A.L.V vindt u verderop in dit blad. Het financieel
verslag wordt, zoals gewoonlijk, op de vergadering ter in-
zage gelegd en nader toegelicht.
 
Ik wil u nogmaals attenderen op het feit dat in de hele
binnenstad van Sneek betaald parkeren tot 9 uur 's avonds
van toepassing is.
 
Graag zien we u op onze bijeenkomsten en op de jaarver-
gadering.
 
Namens het bestuur,
Piet Bonsma

Greensales in winter rust....
Ons bedrijf is gesloten van af 23-december tot 3 februari
2020
In het voorjaar is er weer van alles te zien en te beleven bij
greensales Balk.
 
Onder andere een groot assortiment oude fruitbomen(zie
foto links) en alle soorten en maten tuinplanten.
 
We wensen een ieder een zeer mooi en voorspoedig 2020
toe!
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Uitnodiging A.L.V. op 25 februari
2020
Het bestuur nodigt de leden uit voor de leden vergadering
welke gehouden wordt op 25- 02-2020 in de Zuiderkerk
Sneek. Aanvang 19.30 uur.
 
 
Agenda Algemene ledenvergadering
 
1 Opening
2 Notulen ledenvergadering  19 februari 2019
3 jaarverslag 2019
4 Financieel verslag
                Rapportage kascommissie
                Benoeming nieuwe kascommissie
 
5 mededelingen van het bestuur
 
6 rondvraag
 
7 sluiting
Na deze jaarvergadering volgt een lezing "staten en stinzen
en hun planten"

Notulen A.L.V .  2019
Mevr Anneke Vissers opent de vergadering om 19.40 uur
1]mededelingen van het bestuur :
Omdat de functie van voorzitter nog niet opgevuld is doet
het bestuur een beroep op de leden om  hierin mee  te
denken , wat zou het mooi zijn dat er weer een voorzitter is
.
Er is een bericht van verhindering van de Fam Snapper
binnengekomen
 
2] Notulen 20-02-2018
De notulen stonden afgedrukt  in de blommetaal  , iedereen
heeft hier kennis van kunnen nemen .
Er waren ook geen op en aanmerkingen
 
3] Jaarverslag 2018
Ook het jaarverslag stond afgedrukt in de blommetaal en
deze zijn vast thuis gelezen en  ook deze zijn in orde be-
vonden .
 
4 Financieel verslag
Onze penningmeester Pier Bonsma geeft uitleg bij het fi-
nancieel verslag wat aan de leden is uitgedeeld .
We kunnen hier in lezen dat o.a. de uitgaven voor de
blommetaal lager zijn uitgevallen .
Dit komt omdat we van drukker zijn veranderd en er zijn
adverteerders bij gekomen .
De lezingen en zaal huur zijn hoger uitgevallen , dit heeft
te maken met duurdere sprekers .
Gelukkig kunnen we na de uitleg van van onze penning-
meester concluderen dat de bezittingen nog prima in orde
zijn
De kascommissie bestaande uit dhr. Hans van Wieren en
mevr. Klaske Schaap hebben de kas gecontroleerd en deze
goedgekeurd
Voor de komende jaarvergadering zal de kas gecontroleerd
worden door dhr.Hans van Wieren en mevr. Barbara C.C. 
Schreuder .

 
5] Bestuurs verkiezing
Mevr. Hannie Dragt heeft te kennen gegeven te willen
stoppen als algemeen bestuurslid en is  niet verkiesbaar .
Mevr. Tryntsje Kooistra wordt voorgedragen als bestuurslid
en dit is met algemene stemmen aangenomen .
Mevr. Hannie Dragt krijgt als dank een mooi bos bloemen
en als welkom krijgt mevr. Tryntsje Kooistra een roos .
 
6 Rondvraag
Door de leden zijn er geen vragen voor de rondvraag bin-
nengekomen en in  de vergadering ook niet. Zodat onze
dag voorzitter  de vergadering kan sluiten ,
Hierin bedankt ze  Roswitha en Gerda,  deze dames maken
op onze ledenavonden  waarnodig met ondersteuning de
bloemstukjes voor de verloting en Hans voor het maken
van de blommetaal .
 
Notuliste Annie de Jong Vellenga  

Jaarverslag 2019
Inleiding 
 
Een mooi jaar voor onze afdeling van Groei en Bloei , veel 
buiten activiteiten die mede door het mooie weer goed
geslaagd zijn en boeiende lezingen waardoor we geïnspi-
reerd worden.
Het jaar begon met de ledenvergadering deze werd gehou-
den op 19 februari 2019.
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Samenstelling bestuur
voorzitter : vacature
Dhr.  P Bonsma : penningmeester
Mevr. A de Jong Vellenga : secretaris
Mevr. A Vissers : Algemeen bestuurslid
Mevr. T  Kooistra : Algemeen bestuurslid
 
Het bestuur is het afgelopen jaar  5 x bij elkaar geweest.
Helaas is de vacature van de voorzitter nog steeds vacant
 
Leden 
Het aantal leden bedroeg 205 per 31-12-2019 .
 
Blommetaal 
Ons afdelingsblad verscheen dit jaar 4 keer, een keurig- en
kleurig blad met nieuws van onze vereniging, verzorgt door
Hans van Wieren
De blommetaal wordt zowel per post als digitaal verstuurd.
Ook werden er geregeld nieuws brieven verstuurd.
Hans van Wieren verzorgt ook de website van onze afde-
ling, helaas is er tot het eind van dit jaar geen webmasters-
cursus geweest zodat we de website niet volledig hebben
kunnen benutten. Omdat er nu een nieuwe website is gaat
Hans van Wieren in januari 2020 wel deze cursus volgen
en  gaat in 2020 de website u baasr de Blommetaal en
nieuwsbrieven op de hoogte houden van al onze afdelings
aktiviteiten.
 
Lezingen en Excursies 
15 januari : Douwe de Groot  “ het Wilhelmina park”
19 februari: Dhr. Jan Dijkstra “ Siergrassen en
schaduwplanten”
26 Maart  : Dhr Brian Kabbes “ vaste planten voor elke
situatie”
14 mei : stekkenruil bij Fam Vijge in Offingawier
8-16 juni : Nationale tuinenweek 2019 met als thema “ de
levende tuin”
18 -19 juni : Meerdaagse tuinenreis  naar Groningen en
Duitsland [ omgeving Papenburg ]
17 september : Tuinkeuringsavond  “ de mooiste zomertuin
van 2019 “
8 oktober: mevr. Beline Geertsema  “ Van vasteplantenbor-
der tot the Dutchwave “
5 november hr Hans van Wieren “Balkons en Terassen
anno nu “
 
De bloemstukjes voor de verlotingen op de ledenavonden
werden gemaakt door een aantal bloemschiksters onder-
leiding van mevr R Oosterloo.
De ledenavonden werden gehouden in de Zuiderkerk
 
Het reisje werd dit jaar georganiseerd door dhr W Snapper
en mevr. B Flapper Mous
 
Ook was er op 6 juni een wandeling door het Wilhelmina
park onder leiding van Dhr. Douwe de Groot dit na aanlei-
ding van de lezing op 15 januari
 Fryslân iepent Syn Túnen 
Ook dit Jaar deden verschillende tuineigenaren van onze
afdeling weer mee aan Fryslân iepent syn túnen.
Meer dan 50 tuinen in Friesland openden hun tuinen in
verschillende weekenden in Juni , Juli Augustus en sep-
tember .

Afgelopen jaar waren wij onder leiding van mevr Oosterloo
en mevr H. Bouma actief op de bazaars in de veemarkthal.
 
Annie de Jong-Vellinga
 
 

Tuinkeuringsavond
17 september waren we te gast in Frittemahof om de prijzen
uit te reiken voor de mooiste zomertuin 2019.
De Tuinen zijn dit jaar weer gekeurd door 32 vrijwilligers
onderleiding van Dhr. Hans van Wieren en mevr. Hannie
Dragt , de verzorging van deze avond was ook in handen

van Hans en Hannie .Dit jaar waren er extra veel mensen
op de avond afgekomen want nieuw dit jaar was de samen-
werking met gemeente S.W.F in het kader van Sitchting
Steenbreek. Natuurlijk was onze tuinkeuringspartner Acco-
lade ook van de partij om hun prijzen uit te reiken voor de
mooiste tuin behorend bij een huur woning.
 
Bloemschik activiteiten en bloemschik cursussen
Bloemschik coördinator is mevr. Corrie Terlouw.
De Bloemschik lessen werden met veel enthousiasme
gegeven en gevolgd in de locatie van de SBO de Wetter-
wille aan de Simmerdyk 3 in Sneek

Het bloemschik jaar loopt van september tot april .
De eerste helft van het jaar waren er 3 groepen welke les
kregen van de docenten Ilona Oostenveld en Marjan Koster
, na het zomerseizoen gaven Ilona Oostenveld en Heleen
Bergstra les aan groep 1 en 2, Corrie Terlouw en Sjoukje
Jonker gaven les aan de beginners groep.
Het Noord Nederlands Bloemschik Event vond plaats op 6
april in Ureterp
Van onze afdeling deden Bonnie Cnossen, Annie Postma
Dotinga , Alet Doornbos, Corrie Terlouw Sjoukje Jonke ,
Neeltje van der Ley en Annie de Jong Vellenga hier aan mee
10 december was er een kerstworkshop in de Zuiderkerk.

-5-



Lotusland van Ganna Walska
 
 door Anneke Vissers van der Veen
 
Het heeft een tijdje geduurd voor het vervolg van de tuinen
in Californie verder is gegaan. Dat heeft te maken met mijn
gezondheid afgelopen zomer maar nu ben ik weer redelijk
hersteld dus we gaan weer vrolijk verder!
Wanneer wij in Amerika bij onze zoon logeren is het een
gewoonte geworden om alleen met hem een paar dagen
op stap te gaan; de rest van het gezin blijft dan thuis. Deze
keer mocht ik kiezen waar naar toe? Dat was niet moeilijk’.
Ik had aan de hand van de lijst van de Heer v.d. Ploeg, die
ik van hem had gekregen toen hij bij ons in de Zuiderkerk
een lezing gaf, al bepaald dat ik graag nog eens naar Santa
Barbara wilde gaan. Wij hadden dit dorp in 2005 al eens
bezocht op rondreis door zeven Amerikaanse staten en ik
had daar in de hoofdstraat prachtige bomen met grote
blauwe bloemen bewonderd! Inmiddels weet ik dat deze
bomen hier “Anna Paulownabomen” genoemd worden en
ik was benieuwd om die bomen nog eens te zien. Wij waren
daar toen ook tweede helft Mei, net zo als nu, dat zou dus
moeten lukken!
 

Santa Barbera ligt aan de stille oceaan dus in het Westen,
strand en water, en verder wordt  het omringd door de
Californische heuvels.  Als je de kust van Californie volgt
ligt het ongeveer tussen San Fransisco en Los Angelo in.
Als je op  het strand bent hoor je regelmatig de schreeuw
van de Zeeleeuwen die daar bij bosjes rond de pieren
hangen. Er zijn in dit plaatsje ook talrijke leuke winkeltjes
maar genoeg hierover, wij gaan het over de tuinen hebben!
Vrienden van onze zoon, die in Santa Barbara wonen,
waarschuwden ons al dat je niet zo maar Lotusland kunt
bezoeken: je moet je eerst aanmelden.
Er zijn twee rondleidingen op een dag en ook nog niet ie-

dere dag van de week! Maar, we hadden mazzel en konden
de volgende dag om 10 uur mee.
Dus wij de volgende morgen op stap, een beetje te laat weg
uit het hotel en nog een behoorlijk stuk te rijden ook. We
kwamen te laat, maar met een beetje heen en weer gete-
lefoneer ging het hek toch open en  mochten we naar bin-
nen. Er stond een gids op ons te wachten want het is niet
zomaar een tuin, de tuin beslaat maar liefst 37 hectare!
 

We kregen als eerste van de gids te horen waarom ze zo
strikt waren met de toelating en de openingstijden. Rondom
het complex wonen veel absurd rijke mensen, zoals Oprah
Winfrey, en die willen geen stromen mensen langs hun
landgoed die de wegen bezet houden. Het is op zich bela-
chelijk want de tuin is zo groot dat je de mensen er zowat
niet terugvindt; er zouden veel meer mensen van kunnen
genieten dan de 15.000 per jaar die nu worden toegelaten!
Er volgt nu eerst een beschrijving van de laatste eigenares-
se aan wie wij deze enorme tuin te danken hebben! De tuin
wordt ook wel de “Ganna Walskatuin” genoemd.
De vrouw die de buitengewone Ganna Walska zou worden,
had een heel gewone afkomst. Ze werd geboren als Hanna
Puacz in 1887 in Brest-Litovsk, Polen.  Aan het begin van
haar muzikale studies nam Hanna Puacz de artiestennaam
van Madame Ganna Walska aan. Madame was de gebrui-
kelijke titel voor bekende actrices en operazangers in Eu-
ropa, Ganna is een Russische vorm van Hanna, en Walska
doet denken aan haar favoriete muziek, de wals.
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In de komende decennia zong ze in New York en Parijs en
toerde ze door Amerika en Europa, waarbij ze de aandacht
trok van publiek, critici en heren bewonderaars aan beide
zijden van de Atlantische Oceaan.
Ze trouwde maar liefst zes keer, schreef haar autobiografie
“Always Room at the Top” en bleef zowel vocale muziek
als spirituele “leringen” bestuderen op zoek naar creatieve
vervulling en persoonlijke verlichting.
Nadat ze in Parijs en New York woonde, richtte Madame
Walska haar blik op het zonnige klimaat en de vrijdenkende
inwoners van Californië. Op aanmoediging van Theos
Bernard, haar zesde en laatste echtgenoot, kocht ze in 1941
het 37 hectare grote landgoed Cuesta Linda in Santa
Barbara, met de bedoeling het te gebruiken als een toe-
vluchtsoord voor Tibetaanse monniken. Het werd omge-
doopt tot “Tibetland”.
 

De Tibetaanse monniken verschenen echter nooit en enige
tijd later, na het scheiden van Bernard, veranderde Madame
Walska de naam van haar nalatenschap in "Lotusland" ter
ere van de heilige Indiase lotus die in een van de vijvers op
het terrein groeit.
 

Ze begon toen met een geleidelijke transformatie van een
bekende ster naar tuinontwerper. Het grootste deel van
haar energie en middelen werd gestort in het creëren van
een botanische tuin van zeldzame planten en met behulp
van haar natuurlijke artistieke talenten een fantasiewereld
van prachtige schoonheid te creëren. Om dit te bereiken
werkte ze samen met een aantal bekende landschapsar-
chitecten en ontwerpers, waaronder Lockwood de Forest,
Jr., Ralph T. Stevens, William Paylen, Oswald Da Ros en
Charles Glass.
 

Madame Walska was zelf een ontwerper en hield ervan om
verschillende soorten planten samen te brengen. Ze wilde
de beste, de grootste, en de meest ongewone planten die
beschikbaar waren en was vaak bereid om daarvoor elke
prijs te betalen.
 

verschillende prominente plantenfamilies vertegenwoor-
digd. Ze bevatten:
Palmfamilie (Arecaceae): 47 geslachten, 148 taxa.Brome-
lia familie (Bromeliaceae): 32 geslachten, 236 taxa.Cactus-
familie (Cactaceae): 90 geslachten, 485 taxa.  
Drie families met cycaden (Cycadaceae, Stangeriaceae en

Zo vastbesloten was ze om het werk af te maken dat ze
was begonnen dat ze in de jaren zeventig sommige van
haar sieraden veilde om haar laatste creatie te financieren
- de cycadentuin.
Lotusland, met z’n 37 hectare, is de thuisbasis van meer
dan 3.000 verschillende planten uit de hele wereld. Er zijn
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Zamiaceae): 10 geslachten, 188 taxa.Succulentie (de
kwaliteit van het sekwestreren van water in de weefsels van
een plant) komt in veel plantenfamilies voor.Lotusland heeft
veel succulente collecties, met name de aloë - 160 taxa en
succulente euforieën - 85 taxa. Succulenten, andere dan
aloë en euphorbia, totaal 22 families, 67 geslachten, 341
taxa.Een andere belangrijke verzameling omvat de varens,
met 12 families, 54 geslachten, 165 taxa.De totale collectie
omvat 208 verschillende plantenfamilies en 3286 verschil-
lende taxa. De verschillende tuinen:
 

 
1.Aloë tuin, 2.Japanse tuin (werd gerenoveerd toen wij er
waren), 3.Australishe tuin, 4.Blauwe tuin,5.Bromelia`s,6.
Insecten tuin, 7.Cacti & Euphorbia`s, 8.Cactus tuin, 9.Cy-
castuin, 10.Dracaenacirkel, 11.Japanse tuin, 12.Orchideen
tuin, 13.Parterre, 14.Palmentuin, 15.Schaduw palmentuin,
16.Moeras tuin, 17.Theatertuin, 18.Topiary tuin, 19.Tropi-
sche tuin, 20.Watertuin, 21.Watertrappen en Cypress
lanen.                      
Tot de laatste paar jaar van haar leven was ze de pittige,

hardnekkige 'hoofdtuinier' van Lotusland. In 1982  breekt
Ganna een heup waardoor ze bedlegerig wordt. Ganna
Walska stierf op 2 maart 1984 in Lotusland en liet haar tuin
en haar hele landgoed over aan de Ganna Walska Lotus-
land Foundation, om ervoor te zorgen dat haar nalaten-
schap in haar tuinen zouden blijven. Sindsdien wordt het
gerund door vrijwilligers.
 

Geraadpleegde en deels geciteerde literatuur:
1. Lotusland Website
2. Wikipedia: Lotusland
3. Wikipedia: Ganna Walska

rabobank.nl/sneek-zwf

Wij geloven in de kracht van verenigingen. Graag helpen we om ambities te

realiseren waar we kunnen. Dat doen we niet alleen met geld, maar ook

door het inzetten van onze kennis en ons netwerk.

Rabobank: sponsor van uw vereniging

óók voor uw
vereniging

Wij doen mee 
uit passie
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Busreis naar Int.Pflantzenmesse in
Essen(D).
Wanneer: vrijdag 31 januari 2020
Wegens groot succes in de afgelopen jaren gaan we
nog een keertje naar de Internationale Pflantzenmesse
in Essen (IPM).   www.ipm.messe-essen.de
De IPM is een vooraanstaande vakbeurs voor de
groenindustrie. In een aparte bloemschikhal vinden o.
a. demonstraties plaats waar wereldberoemde arran-
geurs de nieuwste technieken en trends laten zien.  -
Daarnaast vind je er ook alles op het gebied bloemen,
bomen, struiken en planten. Tevens is er een hal met
verkoopstands.
Dit is de laatste beursdag en aan het eind van de middag
wordt er door de standhouders veel opgeruimd….!
 
 
Kosten: afhankelijk van het aantal deelnemers: ca
€ 70,00 dit geldt zowel voor leden als niet-leden van
Groei & Bloei. 
Waar staat dat voor: BusreisKoffie met koek bij AC
Zevenaarentree  IPM2 x consumptie in de busfooi voor
de chauffeur2-gangendiner op de terugweg 
 
ROUTE en TIJDEN
 
Vertrekplaats    en    vertrektijd
E10 Hurdegaryp, bushalte, 5.45uur
Leeuwarden, parkeerpl.Kalverdykje, 6.00uur
Grou, bushalte voor de rotonde, 6.15uur
Heerenveen, parkeerpl.Mac Donalds, 6.30uur
Meppel, parkeerpl. Mac Donalds, 6.50uur
Heerde, transferium Horsthoek, 7.20uur
 
Bij  AC Zevenaar drinken we gezamenlijk koffie en rij-
den daarna door naar Essen. 
We vertrekken uit Essen om 17.45 uur, dineren bij rest.
De Keet in Heerde en hopen zo rond 23.00 uur weer
terug te zijn in Hurdegaryp.
 
Je kunt je tot uiterlijk 12 januari 2020,onder
vermelding van 06 nummer en opstapplaats, opgeven
bij: 
 
Janneke Veenstra: j.jannekeveenstra@gmail.com
 
12 januari wordt beslist of de reis door kan gaan.

Kerstworkshop 2019
Onder leiding van Annie de jong hebben een aantal dames-
  tijdens de kerstworkshop in de Zuiderkerk weer prachtige
kerststukken gemaakt .
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Mijn tuin in de spotlight
Hallo Blommetaal lezers,
Mijn man en ik  hebben een liefhebbers tuin,
Zelf noem ik het een boeren Engelse tuin.
Omdat het van ouds een boerderijtje was en de beplanting
van alles en nog wat is.
Hortensia’s,salvia’s,vingerhoedsktuid,enz.
We hebben mooie rozen in een perk, in de borders en ook
op de pergola’s.
Op een van de pergola groeit een druif ,die veel vrucht
draagt.
We hebben ook kippen, die in de winter als wij buiten zijn,
los mogen lopen.

Ik vind dat zelf erg leuk,want waar wij zijn ,zijn zij ook.er valt
altijd wat te halen.
Een kleine groente tuin zorgt er voor dat we in de winter
ook  lekkere boerenkool
en spruitjes hebben.
Ik ben (al het weer het toelaat)bijna drie kwart van het jaar
in de tuin te vinden ow we zitten bij het huisje of onder de
boom bij het water.

Al met al een heerlijke tuin ,om in te werken en te
ontspannen!
Ik geef de volgende spotlight  door aan Els Dekkers.

Gr Hannie Dragt.

 
Van de redactie: Hallo Els Dekkers, graag voor 15 april een
aantal foto,s en een kort stukje sturen aan: groei.sneek@-
ziggo.nl
 

Oproep kandidaten nieuwe leden-
raad G&B
Met ingang van 1 januari 2020 krijgt de Landelijke Vereni-
ging Groei & Bloei een nieuwe structuur. De belangrijkste
wijziging is: er komt een ledenraad bestaande uit 28 perso-
nen.
 
De taken en bevoegdheden van de ledenraad zijn:
  overleg met het landelijk bestuur;
  benoemen van de accountant die de jaarrekening op-
maakt;
  vaststelling landelijke begroting en jaarrekening;
  vaststelling langetermijnvisie (elke 5 jaar);
  vaststelling en wijziging van reglementen zolang de bepa-
lingen niet in strijd zijn met de statuten;   alle overige taken
die niet zijn toebedeeld aan het landelijk bestuur of de al-
gemene vergadering;   terugkoppeling naar het rayon.
Elk rayon, dus ook rayon Friesland, mag 2 leden voor de
ledenraad benoemen. Er worden geen specifieke eisen aan
kandidaten gesteld. Het rayon bepaalt zelf of kandidaten
geschikt zijn. Kandidaat-leden moeten aan het volgende
profiel voldoen:
  lid van Groei & Bloei (of partner van een lid);
  enige bestuurlijke ervaring;
  hoeft geen bestuurslid van een afdeling te zijn;
  instemmen met de doelstelling van Koninklijke Maatschap-
pij Tuinbouw en Plantkunde / Groei & Bloei (bevorderen
van kennis en belangstelling voor het leefmilieu en de flora
in het algemeen en in het bijzonder de zorg voor het behoud
en de ontwikkeling en toepassing in huis, tuin en park).
Binnen rayon Friesland zijn we op zoek naar geschikte
kandidaat-leden voor de nieuwe ledenraad. Mocht u be-
langstelling voor deze functie hebben dan verzoek ik u
contact op te nemen met voorzitter of secretaris van de
afdeling. U kunt ook contact opnemen als u de aandacht
op een mogelijk geschikte kandidaat wil vestigen.
 
Reakties naar een van de bestuursleden (zie achterpagina).
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Aan  de slag met Amaryllis...
Over stokpaardjes, bestuiven, Methusalem en span-
nende verrassingen…                 door Valentino Selva
 
Als je  in de ban bent van aparte bloemen dan kan dit
makkelijk leiden tot een obsessie die je moeilijk kwijtraakt.
Zo heb ik dat met planten. Jaarlijks maak ik een soort top
10 waarover ik graag iets wil vertellen. Top 10 is ergens
een onvriendelijke term om bijzondere planten&bloemen te
kwalificeren. Smaken verschillen. Gelukkig maar. In wezen
zijn alle even mooi en verdienen alle nummer 1. Zo doe je
de overige 9 geen pijn.
Een leuke plant om mee aan de slag te gaan is
de Amaryllis. Een bolgewas. Rond de kerst als knoerten
van bollen te koop in de TC’s. Probeer ’t eens een bestuiving
tot stand te brengen. Mij is het gelukt een aantal nieuwe
hybriden te kweken. Kies als het kan een contrasterende
kleur. Gewoon aanbellen bij een buur die een bol voor het
raam in bloei heeft anders van kleur is dan die van jou.
Let goed op dat de stamper rijp is en ontvankelijk voor het
stuifmeel dat je met een penseeltje aanbrengt. Je wordt er
voor beloond!
Als je na enige tijd het onderstaande beeld ziet na de be-
stuiving is het bingo! Hoera, de tijd van ‘de blijde’ is
aangebroken…

 
 
Laat de vrucht groeien. Als de zaadbol op ’t punt staat open
te springen zie je rijpe zwarte zaadjes die na korte tijd
achter glas kunt zaaien. Ik zaai het liefst in witte tempex
kistjes in luchtige zaaiaarde. Als ze beginnen te kiemen zit
je goed. Geef normaal water en scherm ze af tegen de volle
zon. Als je mazzel hebt bezit je zomaar een paar honderd
planten. Zodra het weer het toelaat buiten afharden.

Vermijd grote temperatuurverschillen. Als er nachtvorst
wordt verwacht zet ze op een vorstvrije lichte plek binnen.
Nu begint het spannend te worden om je kroost adequaat
te verzorgen. Na de lente als er geen nachtvorsten meer
zijn, zet je ze buiten. De groei moet er in! Tot de blaadjes
op een gegeven moment geel worden. Minder water geven.

Als de grond einde zomer droog is en je kleine bolletjes ziet
dek ze af met aarde. Er komt vanzelf een moment dat ze
weer wat blaadjes laten zien: tijd om te verplanten en te
gieten. Rustig aan, hold your horses! Langzaam de groei
stimuleren door wat bij te mesten. Ze geven zelf aan
wanneer ze opnieuw willen rusten. Tijd voor gieten te
minderen. Herhaal het traject van binnen te halen enz.
Verplant je kroost in een aantal brede niet hoge potten. Hou
de groei er in - ook de moed en het geduld - dan ben je net
zo trots als de schrijver. Moeilijkheden? Ik ben graag bereid
te helpen.
Hoe ik aan de onderstaande witte kleinbloemige kom? Joost
mag het weten. Een prachtig exemplaar, laag en open. Bij
uitstek geschikt om er verder mee te kruisen.
 

 
Tja, jammer dat het ‘Methusalem-verhaal’ weer om de hoek
komt kijken… De Ammaryllis op onderstaande foto is
eveneens kleinbloemig laag en oranje. Afgelopen lente
zaten er meer dan 20 bloemen in. Spijtig(foto van 2 jaar
geleden) van die domme rooie afvalemmer in de hoek.
Er zijn nog veel meer. Te veel voor deze rubriek.
 

Onder een laatste ‘dubbel wit.’  Het is mijn topstuk die niet
door bestuiven verder kan worden veredeld. Genetisch
klopt het niet helemaal… Kijk maar eens goed!
Volgende keer wat andere schoonheden van de Top 10.

-11-



 De algemene ledenvergadering is verplaatst naar dinsdag 25 februari 

Bestuur en commissies
Bestuur:    
Voorzitter Vakant   
Penningmeester dhr.P. Bonsma 0515-432265 ubonsma@hotmail.com
Secretaris mw.A. de Jong 06-23286372 anniedejong@ziggo.nl
alg.bestuurslid mw.T.Kooistra 06-26828714 ikooistra@home.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
 mw.H.Dragt 06-30864363 dragt01@live.nl

Bloemschikken mw Corry Terlouw 0515-336144 wcterlouwtjes@planet.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   
 dhr.H van Wieren   

Nieuwe leden 
De volgende personen zijn lid geworden van tijdschrift
Groei en Bloei en daarmee ook meteen lid van onze
afdeling .
Namens het bestuur  van harte welkom en we hopen u
te zien bij een van onze afdelings aktiviteiten .
 
Mevr. R. Houtsma   IJlst
Mevr. T. Jorna   Balk
 

Volgende Blommetaal
Copy voor de volgende Blommetaal inleveren/versturen
voor 15 april 2020

Volgende lezing:
14 januari 2020 , "Tuin op de Haar"  Zuiderkerk Sneek
19.45uur


