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Mijn tuin in de spotlight, macro foto`s, bloemschik-nieuws,reisverslag, Ca-
lifornie,  mooie tuinen , plantentips, bomenwandelingen door Sneek, en

nog veel meer.

Blommetaal



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

Bomen wandelingen in Sneek
Al enige tijd ben ik bezig om een boek samen te stellen over
de natuur in Sneek. Het boek wil de rijkdom en de grote
verscheidenheid aan planten en dieren laten zien in de
parken, de tuinen en de wijken van de stad. Vele organisa-
ties in Sneek zetten zich in voor een mooie, groene stad,
voor de natuur en het milieu. Ook de vereniging Groei en
Bloei telt vele ‘groene ambassadeurs’ die bewust omgaan
met de natuur. Mensen die beseffen dat onze natuur in
gevaar is en dat er duurzaam gehandeld moet worden.
Bij mijn verkenningen door de stad stond ik versteld van de
vele bomen. Ik heb enkele wandelingen uitgezet om vooral
de variatie aan bomen te laten zien. De wandelingen (of per
fiets is ook mogelijk) starten bij het station, het gemeente-
huis of in het burgemeester Rasterhoffpark. Wanneer u van
wandelen houdt, zou ik u willen vragen om deze wandelin-
gen uit te proberen. Ik heb ze zelf gelopen, maar een kriti-
sche blik van een ander is altijd goed.
Graag wil ik uw opmerkingen, verbeteringen, aanvullingen
of suggesties  ontvangen. U kunt één wandeling of meer-
dere wandelingen kiezen. Wanneer u de wandelingen per
mail wilt ontvangen, kunt u met mij of Hans van Wieren
contact opnemen.
De wandelingen geven onderweg de soorten bomen aan.
 
Wandeling1: De start is bij het parkeerterrein bij Van der
Valk in het Burgemeester Rasterhoffpark. De wandeling
gaat door de wijken De Oudvaart, de Stadsfenne en De
Domp. De lengte is 10 km.

Blikvangers met  hangplant Nepeta
Met deze hang Nepeta (Nepeta Variegata) , die in de jaren
70 als kamerplant werd aangeboden onder de naam
"Reumatiekplant" is een  dankbare plant om te combineren
met o.a. Pelargoniums (Geranium) , Petunia,s en andere
rijk bloeiende zomerplanten . Ze kunnen hangend in een
seizoen een paar meter lang worden.
 
Foto: Hannie Dragt

 
Wandeling 2: De start is eveneens bij het parkeerterrein bij
Van der Valk in het Burgemeester Rasterhoffpark. De
wandeling gaat door de wijken Sperkhem en Tuindorp. De
lengte is 6 km.
 
Wandeling 3: De start is bij het station. De wandeling gaat
door de wijken Noordoosthoek, de Bomenbuurt, het Eiland
en de omgeving van de Leeuwarderweg. De afstand is
ongeveer 8 km.
 
Wandeling 4: De start is bij het station. Deze wandeling gaat
door de wijken de Zwette, omgeving Leeuwarderweg, Ha-
rinxmaland en de Noorderhoek II. De lengte is 7 km, maar
kan ook ingekort worden tot 4 km.
 
Wandeling 5: De start is bij het station. De wandeling gaat
door de Hemdijk, het Spoordok en het Wilhelminapark. De
lengte is ongeveer 4,5 km.
 
Wandeling 6: De start is bij het gemeentehuis aan de
Marktstraat. Deze wandeling gaat door de wijken Lemmer-
weg-West en Tinga. De lengte is ongeveer 7,5 km.
 
Wandeling 7: De start is bij het gemeentehuis aan de
Marktstraat. We lopen door de wijken Lemmerweg-Oost en
Duinterpen.
 
Heeft u belangstelling dan kunt u contact opnemen met:
 leo.heerkens@home.nl of  hans.van.wieren@ziggo.nl
 
Leo Heerkens
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Van het bestuur
Beste Groei & Bloei leden en lezers van de “Blommetaal”,
 
Na een natte winter die we meer hebben ervaren als een
herfst zou dan toch in maart het mooie voorjaar beginnen.
In maart waren al de eerste tuinen gemaaid en begonnen
de planten weer te ontspruiten.
 
En toen was daar het Corona-virus dat ons allemaal in de
ban heeft gedaan. De bijeenkomsten moesten worden af-
gelast en iedereen wordt geacht zoveel mogelijk thuis te
blijven. Nu zijn de meeste van ons in de prettige omstan-
digheid dat ze een tuin hebben, zodat ze wel van het mooie
voorjaar kunnen genieten. Toch heb je het gevoel dat je
een beetje opgesloten zit.
 
Het is altijd zo mooi om in het voorjaar een eindje te fietsen
en te genieten van bloemen en planten die overal weer
beginnen te bloeien. Dit lukt dan nog, maar een kop koffie
met gebak zit er niet meer in, tenzij je het zelf meeneemt.
 
Ook onze geplande plantenruilavond kan helaas niet
doorgaan. Daarom proberen we dit op een andere manier
te realiseren. De opzet hiervan vindt u elders in deze
Blommetaal.
 
Gelukkig kon de ledenvergadering nog wel doorgaan,
waarna mevr. Smeding van "It Fryske Gea" een boeiend
verhaal deed over de Friese staten en stinzen en de daar
groeiende planten.
Dan is er nog steeds een vacature van voorzitter in het
bestuur. De hoop om op korte termijn een nieuwe voorzitter
te vinden hebben we al een beetje opgegeven. Om toch
een voltallig bestuur te krijgen zouden we dan ook graag
een algemeen bestuurslid er bij willen hebben.
Voelt u hier iets voor, dan kunt u contact opnemen met een
van de bestuursleden. U kunt dan een "proefperiode"
meedraaien in het bestuur en vóór de ledenvergadering van
volgend jaar februari beslissen of u zich verkiesbaar stelt.
 
Wij hopen dat de Corona-crisis niet te lang duurt en we ons
programma voor het seizoen 2020-2021 normaal kunnen
uitvoeren.
 
We houden u door middel van onze website www.sneek.
groei.nl) en de nieuwsbrieven op de hoogte.
 
We wensen hierbij iedereen een mooie en gezonde zomer
toe.
 
Het bestuur.
 

Streptocarpus een aanrader!
De blauwe Streptocarpus  (Kaapse Primula)  is een iets
minder bekende (hang) plant voor gebruik in plantenbakken
op balkon en terras.  De Nederlandse naam is zoals zo vaak
weer erg ver gezocht .
Deze plant kan prima tegen ochtend-zon en is daardoor
zeer geschikt voor de plekken waar de zon in de middag
niet kan komen .
Op een niet te zonnige plaats is het een geweldige aanrader
die je maandenlang van nieuwe bloemen voorziet.
Overigens bestaan deze planten  voor buiten alleen in de
blauwe kleur. Er bestaat ook een streptocarpus voor binnen
en die zijn er in het wit,roze en blauw.

 
Om deze planten aan te schaffen moet je niet  bij de doe
het zelf plantjes stunters zijn zoals Praxis/Gamma/Aldi enz
. 
Deze planten kan je prima aanschaffen bij plaatselijk tuin-
centrum  . Denk hierbij ook aan onze adverteerders.

 
Ik noem deze Streptocarpus (vergeet de Nederlandse naam
maar snel)  een aanrader!
 
Hans van Wieren 

Volgende aktiviteiten
22 september  Tuinkeurings avond 2020
 
Het restaurant van verz.huis Frittemahof , Frittemaleane
5  Sneek  aanvang 19.45uur
 
6 oktober  Lezing "De Eexterhof"van weiland tot
kijktuin
 
Zuiderkerk Sneek , aanvang 19.45 uur 
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Vervolg tuinen in Californië....
The old mission Santa Barbara
Door: Anneke Vissers
Na de ontdekking van Amerika hebben de Spanjaarden
langs haar Westkust een groot aantal missies gesticht.
Hiervan hadden wij al een jaar of wat geleden de Carmel
Missie bezocht. Maar deze was erg verwaarloosd. Het was
dan ook een verrassing in Santa Barbara een missie te
vinden die ze de “Koningin” onder de missies noemen!  De
bijbehorende tuinen en de beschrijving van de missie zijn
dus anders dan wat jullie van mij gewend zijn. Eerst enige
geschiedenis:
 

Het voorplein van de missie staat vol met huizenhoge
Agaves. Zo groot had ik ze nog nooit gezien,

indrukwekkend!
 
De Santa Barbara-missie was de 10e van de 21 Spaanse
koloniale missies die in Californië werden gesticht door de
Franciscaner orde. Ze heeft haar naam te danken aan de
legende van de heilige Barbara, een meisje dat door haar
vader werd onthoofd omdat ze het christelijke geloof volgde.
De missie is op haar beurt weer de naamgever van de stad
Santa Barbara en de streek Santa Barbara County.
 
De Missie werd opgericht door Padre Fermín Lasuén op 4
december 1786, de feestdag van de heilige Barbara. De
oprichting begon kort na de opening van het in de buurt
liggende fort, California Presidio, dat soldaten en hun fami-
ies huisvestte en dat dienst deed als een van de vier mili-

taire forten in Californië.
 
De Mission was gebouwd voor de Indianen en door Lasuén
op 16 december 1786 ingewijd als de tiende missie voor de
religieuze bekering van de lokale Indiaanse Chumash-Bar-
bareño-stam.
 
De eerste kapel was een houten palissade gebouw met een
grasdak en een aarden vloer uit 1787.
 
De huidige kerk is de vierde op de locatie. Na de verwoes-
ting van verschillende originele bouwstructuren door
aardbevingen werd de kerk tussen 1812 en 1820 herbouwd
in steen en na de aardbeving van 1925 opnieuw hersteld.
Het wordt beschouwd als het mooiste van alle missiege-
bouwen. Het heeft een karakteristieke kerk met een neo-
klassieke façade, een prachtige Moorse fontein, goed on-
derhouden tuinen en een groot museum. Canalino-indianen
werkten er om het prachtige gebouw neer te zetten onder
toezicht van de Mexicaanse bouwmeester Jose Antonio
Ramirez. Het ontwerp van de kerk was gebaseerd op de
vorm van een Romeinse Ionische tempel.
 
Mission Santa Barbara is aangelegd in de traditionele
vierhoek, met afzonderlijke graanschuren, een weverij met
terras, leerlooierij en neofietwoningen die extra binnen-
plaatsgerichte pleinen vormen.
Veel van de bestaande gebouwen aan de achterkant van
het missiecomplex zijn echter gemaakt om te voldoen aan
de behoeften van het seminarie, opgericht in de 20ste eeuw.
Het grootste deel van de nieuwbouw volgde de fundamen-
ten van de oude vierhoek.
 
De patio is een verademing; prachtige bloeiende heesters 
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Water werd gekanaliseerd vanuit een dam in Pedregoso
Creek, hoog boven de missie. Een twee mijl lang stenen
aquaduct voerde water naar een opslagreservoir en bezink-
tank gebouwd in 1806 en toegeschreven aan de Indiase
metselaar Miguel Blanco van Baja California. Een tweede
aquaduct bracht drinkwater naar de missie, de fonteinen en
 was-faciliteiten. De missie had twee wijngaarden en veel
fruitbomen.
 
Veel van de bijbehorende faciliteiten van de missie bestaan
nog steeds, waaronder de zonnebakken, de gevangenis,
het filterhuis, het reservoir en het aquaductsysteem. De
oorspronkelijke dam voor het aquaductsysteem bevindt
zich in de huidige Santa Barbara Botanical Gardens.
 
Meer dan 200 jaar later blijft de missie het belangrijkste
culturele en historische monument in de stad Santa Barba-
ra. De thuisbasis van een gemeenschap van franciscaner
broeders, een prachtige kerk met een grote en actieve
parochie, een museum met cadeauwinkel, een begraaf-
plaats met  mausoleum, en twaalf hectare prachtig aange-
legde tuinen.
 
De missiekerk is gevuld met originele en opmerkelijke
schilderijen en beelden. De twee grootste religieuze schil-
derijen in alle missies zijn te vinden in Santa Barbara. De
beelden boven het altaar werden vanuit Mexico naar Santa
Barbara gebracht.
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De indrukwekkende positie en grootse verhoudingen,
sierlijke lijnen en zachte mengkleuren van de missie ver-
sterken haar titel, 'Queen of the Missions'. De unieke “twin
towers” staan buiten de kerk. Oorspronkelijk was er slechts
één toren, de tweede werd toegevoegd in 1831 waardoor
het de enige twin tower-missie in Alta California werd.
De torens beschikken over zes kerkklokken, elk gewijd aan
een en voorzien van de inscriptie van het kruis. Deze uit-
gebreide façade dient vaak als een kleurrijke achtergrond
voor gemeenschaps evenementen, zoals in de vroege
zendingsdagen.
 
Met een prachtig uitzicht op de Stille Oceaan, complimen-
teert Mission Santa Barbara de aangrenzende stedelijke
gemeenschap aan het strand. De locatie, centraal tussen
de missies van het noorden en het zuiden, en de bereik-
baarheid over zee, vormden het toneel voor Santa Barbara
om een sleutelrol te spelen in de uiteindelijke ontwikkeling
van Californië.
De missie zou later het hoofdkwartier worden van alle
missies.

 
Santa Barbara huisvestte de eerste bisschop van Californië,
Francisco Garcia Diego y Moreno, die in 1842 werd geïn-
stalleerd. Als gevolg hiervan genoot Mission Santa Bárba-
ra de status van een professionele kathedraal. Garcia Diego
ligt begraven in het missie-heiligdom van de kerk, samen
met vierduizend Chumash-indianen. Op de begraafplaats
zijn ook mausoleums of graven van de vroege Spaanse
families van Santa Barbara. Mission Santa Bárbara is,
samen met Mission San Luis Rey, een van de slechts twee
missies die sinds de oprichting door de Franciscanen
worden geleid. Oorspronkelijk was de missie alleen voor de
indianen, terwijl de soldaten en hun families naar de pre-
sidio-kerk in het centrum van Santa Barbara gingen. Na
1850 werd Mission Santa Bárbara meer een centrum van
eredienst voor de mensen van Santa Barbara.
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De archiefbibliotheek heeft ook een grote collectie vroege
geschriften, kaarten en afbeeldingen uit Californië, evenals
een verzameling materialen voor de Tohono O'oodham-
indianen in Arizona.
 
Naast een nationaal historisch monument blijft Missie Santa
Barbara de gemeenschap vandaag de dag als parochiekerk
dienen. Naast het gebruik als gebedsplaats, bevat het een
cadeauwinkel, een museum, een franciscaner klooster en
een retraitehuis. Het Mission-terrein is een primaire toeris-
tische attractie in Santa Barbara. De missie zelf is eigendom
van de franciscaanse provincie Santa Barbara en de
plaatselijke parochie huurt de kerk van de franciscanen.
Vanaf de zomer van 2017 zal de missie ook dienen als
interprovinciaal noviciaat voor de Engels sprekende provin-
cies van de franciscaner broeders (observanten).
 

Het blad van de Californische eik is kleiner en taaier dan
dat van de Europese eiken en heeft geen gegolfde randen.

 
Het was een zeer interessant bezoek. Al met al, is het meer
een geschiedenisstukje geworden dan een tuinbeschrij-
ving. Maar de beplanting was wel zeer indrukwekkend! Dat
kunnen jullie zien aan, bijvoorbeeld, de foto van de Califor-
nische Poppy’s. Mochten jullie ooit in de buurt van Santa
Barbara komen: een bezoek is het zeker waard!
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Bloemschikken bij afd.Sneek
En dan is daar het corona virus wat plotseling  een einde
maakt aan alle activiteiten in Nederland , dus ook het
bloemschikken  van onze afdeling van Groei en Bloei in
Sneek .
 
Het voelt raar dat je iets niet kunt afsluiten , net of je het
niet hebt afgemaakt .
We waren het hele bloemschikseizoen altijd erg welkom in
de ruimtes van SBO de Wetterwille .
De cursisten waren verdeeld in 3 groepen en kregen les
van Ilona Oostenveld , groep 1 . Heleen Bergstra , groep
2 . Sjoukje Jonker en Corrie Terlouw , groep 3 .

 
 
Corrie Terlouw was ook onze bloemschikcoördinator, zij
heeft te kennen gegeven hier niet mee door te willen gaan.
 
 
We willen jullie allemaal heel hartelijk bedanken  voor
jullie inzet dit afgelopen jaar en hopen dit nog eens per-
soonlijk te doen in betere tijden .
 
 
Ondertussen zijn we alweer gestart met het plannen en
organiseren voor het volgend seizoen 2020 / 2021 , de
data’s zijn vastgelegd en besproken , er zijn  docenten 
benaderd voor de lessen , enquête formulieren naar de
cursisten gestuurd .
We hebben al een gedeelte van enquête formulieren terug
gekregen zodat we afspraken weer concreet kunnen
maken, we gaan in ieder geval door met 2 groepen  .
Hierbij een oproep aan diegene die het formulier nog
moeten invullen , graag zsm invullen en terug sturen  !!! .
Afgelopen jaar was groep 3 erg klein , die kan natuurlijk
groter , opgeven voor deze leerzame avonden kan bij an-
niedejong@ziggo.nl .
 

 
De volgende data zijn vastgelegd : 15 september , 20
oktober, 10 november, 1 december, 12 januari, 9 febru-
ari, 9 maart, 13 april, 
 
De nieuwe docent voor het komend jaar bij groep 2  is Lies
Stiensma-Wynia van Blom&sa By Lies in Gauw.
 
14 maart was het NNKB in Ureterp
Het was in de periode waar moeilijke beslissingen moesten
worden genomen .
Van onze afdeling hadden zich 3 personen opgegeven ,
van het bestuur kregen we de mededeling dat de wedstrijd
doorging zonder publiek  , als het  risico te groot werd
konden we ons probleemloos afmelden , dit is door alle 3
de deelnemers gedaan .
We hopen voor volgend jaar op een nieuwe herkansing .
 

Afgelopen week kwam er op Instagram een melding langs
dat Ilona Oostenveld een paasworkshop heeft verzorgd
voor onze vereniging G&B , deze is/ was te volgen .  inspi-
rerend  en mooi .
 
Alhoewel Pasen al voorbij is , is dit nog wel de moeite waard
om te zien via de landelijke website van G&B en op onze
eigen  afdelings website.
 
Een hele inspirerende zomer gewenst in goede gezondheid
Blijf genieten !!!
 
Annie de Jong Vellenga

Greensales Balk 
U vind bij ons een enorm assortiment tuinplanten .
 
Een bezoek is zeker de moeite waard!
 
Greensales, Tsjerkepaed 2 8571 RS Harich
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Genieten in mijn tuin
Toch maar even in de pen geklommen voor de blommetaal
.
Het is toch een koude ochtend en om nu al de tuin in te
gaan nodigt nu niet zo uit na al die prachtige dagen die we
gehad hebben , alhoewel er nog wel het een en ander moet
gebeuren , vanmiddag maar .
 
Afgelopen winter konden we ons weer opgeven voor
“Fryslân iepent syn túnen “ na leuke ervaringen van de
afgelopen jaren had ik mij ook voor dit jaar weer opgegeven
.
 
Er moet dan wel hard gewerkt worden in de tuin maar dat
is een goede bezigheid  , de dagen vliegen om , zelfs als
je heerlijk op een stoeltje zit te mijmeren en dat gebeurt nog
al eens de laatste tijd .
 
Want het was echt genieten dankzij het mooie weer !!
 
Een paar weken geleden kregen we te horen dat “Fryslân
iepent syn túnen “ deze zomer niet doorgaat,  een goede
beslissing in deze moeilijke tijd . in de meeste tuinen is wel
ruimte om elkaar goed te kunnen passeren zou je denken
, maar bij planten liefhebbers staan de tuinen vol planten
en zijn de paadjes meestal smal ,dus  nogmaals een goede
beslissing .
 
Maar dat neemt niet weg dat er niets meer hoeft te gebeu-
ren in de tuin , er moet nog veel opgeruimd worden ,
snoeien , bemesten , enz. enz . maar wat het belangrijkste
is en wat ik vooral doe; GENIETEN !!!  vorige week stond
mijn krenteboom  [ amelanchier ] prachtig in bloei , er boven
een prachtige blauwe lucht , dat zijn de kadootsjes van het
tuinieren .

 
In deze periode is het tuinieren een prachtige afleiding , ik
mag even niet oppassen en ga ook niet veel de straat op
maar ben hierdoor wel veel buiten en een praatje over de
heg betekent dan ook dat je je niet eenzaam hoeft te voelen

.
 
Wat ik de laatste tijd veel hoor is “wat zullen onze tuinen
deze zomer mooi worden “ natuurlijk hoop ik dat ook ,
daarom doe ik mijn tuin deze zomer op afspraak open 
, mocht je in de buurt zijn , altijd WELKOM !! in mijn tuin.
 
“Lavenderdream” Menno van  Coehoornweg 21 Wijckel     
0623186372
 
Groetnis Annie

Alternatieve plantenruil 2020
 
De plantenruilavond kan helaas in zijn huidige vorm dit jaar
niet door gaan i.v.m. de Corona-crisis.
 
Om iedereen toch de gelegenheid te geven planten te ruilen
stellen wij het volgende voor.
 
Iedereen die planten in de aanbieding heeft kan dit (met
naam en aantal) voor 12 mei doorgeven via de mail op:
ubonsma@hotmail.com
 
Wilt u hierbij wel duidelijk uw naam en adres
doorgeven?
 
Wij maken dan een lijst met alle aanbiedingen en sturen die
dan ook weer rond aan alle aanbieders. U heeft dan 5 dagen
om te bepalen welke plantjes u graag wilt hebben. Wanneer
er meer vragers zijn dan aanbiedingen voor bepaalde
planten beslist het lot.
 
Daarna vragen wij u om de aangeboden planten (met een
briefje met de naam) op een bepaalde dag voor uw deur in
een doosje klaar te zetten zodat wij kunnen zorgen dat de
planten opgehaald worden. Zo vermijden we persoonlijk
contact. Daarna worden de planten bij het gevraagde adres
in een doosje achtergelaten.
 
Ik weet dat het een uitdaging is, maar het zou leuk zijn de
plantenruil ook dit jaar in ere te houden.
 
We hopen dat het volgend jaar weer met koffie/thee, een
praatje en iets lekkers door kan gaan, dat is wel zo gezellig.
 
Namens het bestuur,
Pier Bonsma
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Macro schoonheid
Bijgaande foto,s kregen we van Dirk en Neeltje vd Leij die
deze prachtige macro,s maakten in hun eigen tuin .
een foto van een rode tulp en een foto van Leukojum
(Lente klokje)
 
Wat is de natuur mooi !

Nieuwe leden
De volgende persoon is lid geworden van het landelijke 
tijdschrift Groei en Bloei en daarmee ook van onze afde-
ling.
Namens het bestuur van harte welkom en we hopen u
te zien bij een van onze aktiviteiten .
 
Mevr. G.J Zeeman Bolsward
 

Onze website doet het !!
Hallo leden  en lezers van de Blommetaal,
Onze website doet het!. Deze uitspraak vraagt om een
uitleg:
 
Na het volgen van een webmasters cursus zijn Barbara
Schreuder en ik prima in staat onze website up to date te
houden. De website is de snelste manier om het nieuws bij
u te krijgen .
 
Barbara en ik hebben afgesproken dat zij de website gaat
vullen met artikelen tips enz die ik haar ga aanleveren. 
Omdat ik ook de redactie van de Blommetaal doe is het
handig dat ik bepaal wat er in de Blommetaal en wat er op
de website gaat komen . 
 
Natuurlijk hebben we ook nog de mogelijkheid tot  het
versturen van nieuwsbrieven . Deze nieuwsbrieven komen
ook terecht bij (nog) niet leden .
Bent u lid van onze afdeling en ontvangt u de Blommetaal
altijd keurig op papier maar heeft  u nog nooit een nieuws-
brief gehad via de e-mail? Geef dan uw e-mail adres even
aan mij door . Dan kan ik u toevoegen voor de nieuwsbrie-
ven .
 
groei.sneek@ziggo.nl
 

Kop in de Top excursie gaat niet
door
Onze tuinexcursie  op 18 juni moeten we gezien de
maatregelen voorlopig  helaas uitstellen tot 2021.   (-
donderdag 17 juni?????) We hebben overleg gehad
met  Dalstra reizen en het restaurant    “vd Valk” in
Wieringermeer over de financiële consequenties van
dit gebeuren.  Indien mogelijk willen zij volgend jaar 
graag dit opnieuw met/voor ons organiseren.  Of dit dan
nog kan voor dezelfde scherpe prijs, die we nu hadden
bedongen moeten we afwachten.

Excursiegroet, Bertha en Willem
 
Omdat wij niet iedereen met nieuwsbrief en Blommetaal
bereiken: Zegt het voort !!!!!!
 

 
 
De tuinen worden ook van dit besluit op de hoogte
gebracht  en wij hopen jullie  zo  snel als mogelijk op
de hoogte te houden  van nieuwe ontwikkelingen.   Wat 
betreft de door jullie gedane betalingen. Deze heb ik op
een aparte rekening geparkeerd . 
Mochten jullie toch het geld  binnenkort teruggeboekt
willen hebben, stuur dan even een mailtje naar  fam.
snapper@hetnet   of bel ons op  tel. 0515 417864. ( Van
iedereen, die in 2020 heeft betaald heb ik  het iban
nummer).
Houdt moed en  blijf gezond!
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Mijn tuin in de spolight 
Hallo Blommentaal lezers,
 
Wanneer ik dit stukje schrijf is het begin maart. Na een
winter van niks hebben we nu al een aantal mooie planten
in de tuin.
 De Helleborussen zijn prachtig, de gele Hamamelis staat
in volle bloei. De Stachyrus zit vol bloemtrossen. Wat een
prachtige struik maar helaas wordt hij heel weinig aange-
plant.

 
De Buxus haag aan de zijtuin is net gerooid en er is een
groene beukenhaag geplant. De tuin is eigenlijk een con-
stante verandering, want de pruimenboom in de zijtuin is
dood gegaan en op die plaats hebben we een kweepeer
[Cydonia Oblonga] geplant. Zij krijgt grote vruchten en je
kan er lekkere jam van maken.
 
Tegelijk is ook een vijg ernaast gezet. Verder staan er nog
wat bessenstruiken en rabarber, dus een beetje moestuin.
Ooit hebben we een tuinarchitect geraadpleegd, daardoor
hebben we een pergola met een blauwe regen schuin door
de achtertuin geplaatst.

 
Een fantastisch diepte-effect geeft dat elke zomer.
 
Rozen zijn een van mijn favoriete planten en de Eden Rose
is een erg goede bloeier.

 
De witte pluimhortensia’s staan langs de oprit deze bloeien
ook altijd volop. Kortom het blijft leuk werken in de tuin en
er is altijd weer iets wat verandert kan worden.
Ik geef de volgende "spotlight" door aan Uulkje Bonsma

Veel tuinplezier toegewenst !
Els dekkers
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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 lkooistra@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 06-25376921 groei.sneek@ziggo.nl
 dhr.H van Wieren 06-21234276 groei.sneek@ziggo.nl

Volgende Blommetaal 
De volgende Blommetaal verschijnt in september .
De uiterste inlever datum van de copy is 15 augustus 
maar mag ook eerder!
 
Mail adres: groei.sneek@ziggo.nl 
 
Artikelen aanleveren in platte text of als word be-
stand  (zonder foto,s). 
 
Foto,s altijd separaat aanleveren  (max.2 foto,s per
e-mail) of via we-transfer
 
Foto,s mogen ook via Whats App worden aangeleverd
06-21234276
 

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

www.editoo.nl


