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Stekken  & pollen  gevraagd 
 
Voor mijn nieuwe achtertuin zoek ik pollen/stekken van
hoge ( > 80cm) stevig staande  (zonder steunen/touwen)
vaste planten. Wie van jullie kan mij in het najaar blij maken
met  bijvoorbeeld een pol gele Achillia , een pol hoge Eu-
patorium (Leverkruid), een  aantal stekjes van de goene
Venkel, 2-kleurige Phlox of een pol van een  andere
stevige hoge vaste plant ?
Ook zoek ik plantjes van de licht blauwe Chichorei, Verbe-
na Hastata roze en wit  en een pol van de donker bladige
Sedum.
 
hans.van.wieren@ziggo.nl  of 06-21234276
 
Hartelijk bedankt!
Hans van Wieren 

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 we als eigen kwekerij. Kwekerij Balk is
gespecialiseerd in het kweken van verschillende soorten
heesters, vaste planten en siergrassen in containers. In het
najaar vind u bij ons vele soorten Hydrangea`s (Hortentia`s)
van eigen kweek.

 
Daarnaast vind u op onze kwekerij een ruim assortiment
laanbomen en stambomen in pot.
 
Zo koopt u uw tuinplanten rechtstreeks bij de bron en bent
u verzekerd van de beste kwaliteit!

U bent van harte welkom !
                                                                                             
               Adres:  Tsjerkepaed 2 Harich

Stekkenruil op 29 september
 
Op 29 september zullen Annelies en Henk Vijge de deur
van hun tuin weer openzetten voor de Jaarlijkse Stekkenruil.
In verband met alle maatregelen dit voorjaar in verband met
Corona  is er voor gekozen nu  toch een herft editie te or-
ganiseren. Met koffie en thee wordt het ook nog eens een
gezellig samenzijn.
 
Het is namelijk  de juiste tijd van het jaar om de vaste
planten te delen , te herplanten en  daar mooie pollen van
te nemen voor ruilen.
En niks is mooier dan via een ruil je tuin weer vol te hebben
met voor jou nieuwe planten.
Van harte welkom vanaf 18.30uur !
 
Annelies en Henk Vijge
Offingawier
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Van het bestuur
 
Door de corona pandemie hebben de activiteiten van onze
afdeling een jaar lang vrijwel stilgelegen. Alleen de open
tuinen hebben doorgang kunnen vinden.
 
Ook de tuinkeurders hebben in samenwerking met de
tuinkeuringscommissie deze zomer weer de tuinen kunnen
keuren. Het was opvallend dat veel planten dit jaar wel
weelderig groeiden en hoger werden dan andere jaren.
 
Gelukkig lijken we over het hoogtepunt van de pandemie
heen te zijn en kunnen we nu weer onze activiteiten opstar-
ten.
Vorig jaar hebben we na één keer bloemschikken deze
cursus moeten stoppen. Vanaf september gaan we weer
met de nieuwe cursus beginnen. Meer informatie over de
bloemschikcursus vind u elders in deze Blommetaal.
 
Op 21 september is er dan de tuinkeuringsavond. Door
de corona maatregelen kunnen we geen gebruik maken
van Frittemahof, maar houden we deze avond dit jaar in de 
grote zaal van de Zuiderkerk. Aanvang 19.45uur.
 
Op 5 oktober komt Watze Bokma een lezing houden over
“De Eexterhof”, deze is zoals gebruikelijk in de Zuiderkerk.
De voorgenomen jaarvergadering op 5 oktober  laten
we vervallen; de avond begint dus zoals gewoonlijk om
kwart voor acht.
 
Het financiële jaaroverzicht van 2020 nemen we dan mee
op de volgende jaarvergadering in februari 2022. De kas-
commissie heeft de administratie over 2020 inmiddels ge-
controleerd en goedgekeurd. Deze dames, mevr. Schreu-
der en mevr. v.d. Veen, hebben zich bereid verklaard om
ook de boeken over 2021 te controleren.
 
Tineke Hendriksma heeft zich beschikbaar gesteld om het
bestuur te versterken. Zij heeft in augustus de eerste be-
stuursvergadering meegemaakt en we hopen haar op de
eerstvolgende ledenvergadering officieel als bestuurslid te
kunnen benoemen.  Elders in deze Blommetaal stelt zij
zichzelf even aan jullie voor.
De functie van voorzitter is nog steeds vacant; daar zoeken
we nog een kandidaat voor.
We zien u graag op een van onze bijeenkomsten.
 
Het bestuur.
 

Komende activiteiten
 
Onderstaande aktiviteiten staan bijna allemaal nader be-
schreven in ons jaarprogramma 2020-2021 die in verband
met de Corona pandemie niet door zijn gegaan. 
 
29 september
Stekkenruil bij fam.Vijge Offingawier  , aanvang 18.30uur
 
5 oktober 2021 
Lezing door Watze Bokma, “De Eexterhof”, zie elders in
deze uitgave.
 
9 november 2021 
Lezing door Jos Ketelaar, “Herfst met Paddestoelen”.
 
7 december 2021
Kerstworkshop. Meer informatie in volgend nummer van
Blommetaal.
 
11 januari 2022
Lezing door Modeste Herwig, “Het Kleurenpalet van de
tuinontwerper”.
 
15 februari 2022          
Algemene Jaarvergadering/Ledenvergadering met na de
pauze spreker Hans Huizing, “Bollen en Knollen uit Zuid
Afrika”.
 
 
Alle lezingen en de workshop zijn in de Zuiderkerk, R.
Bockemakade 7 Sneek . Aanvang 19.45uur
 
 
In de uitgave van januari 2022 zal de rest van het jaar-
programma 2022/2023 bekend gemaakt worden.
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Lezing de Eexsterhof op 5 oktober
De Eexterhof is een liefhebberstuin, met als voornaamste
kenmerken: duidelijke lijnen, weelderige beplanting en veel
verschillende soorten planten.

 
De tuin is ca 1600m2 groot en samengesteld uit een aantal
delen, verschillend in sfeer en kleur. Her en der vind u zitjes
om rustig om u heen te kijken en het geheel op u te laten
inwerken.

Anders dan de naam doet vermoeden ligt de Eexterhof in
Scheemda, provincie Groningen en niet in Drenthe. De
naam is afgeleid van het vroegere zelfstandige dorp Eexta,
dat in de loop van de jaren is vergroeid met Scheemda.
Scheemda ligt aan de rand van de weidse Dollardpolders
en dicht bij het eeuwenoude landschap van Westerwolde.
In onze regio liggen een aantal bijzondere tuinen, wat een
bezoek aan dit gebied zeker de moeite waard maakt.
 
 

Dhr Watze Bokma gaat ons alles vertellen en laten zien
over deze mooie tuin.
 
5 oktober 2021 , Zuiderkerk Sneek, aanvang 19.45uur
 

Nieuwe leden
De volgende personen zijn lid geworden van het lande-
lijke 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.
 
dhr. P. Donker Boksum
mevr. M.Schut - Kusters  Makkum
mevr. S. de groot - Schaap Woudsend
mevr. A.T. Peelen  Sneek
mevr. A. van Bemmel Sneek
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Mijn tuin in de spotlight
 
Beste Groei & Bloeiers,
 
In 1986 kwamen wij in de wijk De Domp te wonen, in een
twee onder één kap woning met een gemiddeld grootte
stadstuin.
 
De voortuin bestond uit twee vakken (hoog/laag) omrand
met bielzen met een malus boompje, drie berken en diver-
se vaste planten. De achtertuin was geheel bestraat en
omheind met coniferen en er stond een blauwspar. Zomers
stonden er diverse potten met éénjarigen. Aan de zijkant
was een klein grasveldje en er groeiden frambozen, aal-
bessen en kruisbessen.
 
Er stonden twee scheve pergola’s, die bijna bezweken
onder de bruidssluier.
 
Die braken we eerst af. Ook de vuurdoorn die dicht bij de
stoep stond ging eruit.
 
In de zomer verschenen er hoge planten van ruim 2 m hoog
met prachtige roze bloemen in de voortuin, dit bleek
springbalsemien te zijn. Omdat het er zoveel waren, begon
ik er een aantal uit te trekken. Onze buurman kwam toege-
sneld en bood aan om alles te verwijderen, volgens hem
was het één grote plaag. Maar nee dat was zonde, ik vond
ze juist erg mooi. Dat hebben we geweten, het daarop
volgende jaar: een complete invasie in de tuin! Uiteindelijk
hebben we ze toch verbannen.
Het schijnt dat vanaf 2 augustus 2017 de balsemien op de
lijst van VERBODEN PLANTEN in de Europese Unie is
geplaatst. Zaden en planten mogen dan niet meer verkocht
worden.

 
Van wijlen Frans Sikkes, mijn schoonvader, kregen we een
berenklauw.Hij zou in de gaten houden, wanneer de plant
zaad zou schieten, omdat wij op vakantie gingen. Dat ging
dus totaal mis.... De van hem gekregen agapanthussen
bleken een groter succes, ze leven nog steeds.Ooit stiekem
als stekje meegenomen uit Afrika en vermeerderd tot wel
100 planten!
 

 
In die tijd ging ik voor het eerst op stap met de tuinexcursie
van G & B.
Van de tuinbezitters en de G & B-ers leerde ik veel. Boven-
dien kon je op deze reisjes bijzondere planten aanschaffen.
Mijn eerste aankoop was een felrode papaver. Hij stond
prachtig te bloeien, maar opeens bleek hij te zijn verdwenen.
Dus een hortensia geplant in het kale gat.In mei, het vol-
gende jaar, verschenen er opeens rode papavers in de
hortensia!
 
Mijn buurvrouw had een kas, waar ze plantjes opkweekte.
Ik kreeg van haar plantjes en zij kreeg stekjes van mijn
bijzondere planten. Tot dan toe kwam het “tuinieren”
vooral op mij neer. Helaas had mijn man niet de groene
vingers van zijn vader geërfd, maar nam wel het grasveld
en de hagen voor zijn rekening.
In augustus 1999 verhuisden we naar IJlst en kregen we
een grote tuin van 1400 m2, aan het water. In de zomer is
het een komen en gaan van boten en als het, zoals in de
afgelopen winter, hard gevroren heeft, komen er veel
schaatsers voorbij. Vertier voor de deur.

 
 
Tuinieren blijft leuk, maar zo’n grote tuin is veel werk. We
schakelden al snel een tuinman in. Het perceel ligt bijzonder
laag, in de achtertuin was een dijk. Het grondniveau tussen
huis en dijk was zelfs lager, dan het niveau achter de dijk.
Dit had tot gevolg dat er tot ver in mei/juni water stond. Voor
onze jongens niet prettig om te spelen/voetballen.
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Bij G & B volgde ik in 2002 een cursus tuinontwerpen,
verzorgd door Arjen Valk (tuinontwerper) en Andrys Pebe-
sma (plantendeskundige). In 2003 heeft Arjen een tuinont-
werp voor ons gemaakt, in samenwerking met dhr. Pebe-
sma. In het najaar werd begonnen met de aanleg van de
nieuwe tuin.
Onze wensen: een strakke tuin met weelderige begroeiing,
een voortuin met weinig onderhoud, terrassen, speelruimte
kinderen, een vijver, bloemen voor het bloemschikken en
bloemen die vlinders lokken, struiken (fruit)bomen, die de
wind breken, steiger, vlonders en een schuurtje. Het perceel
werd 75 cm opgehoogd, plm 50 vrachtwagens met grond
werden aangevoerd! Het was een hele klus, in het najaar
van 2004 werd de tuin opgeleverd.
 

 
Er kwam een amberboom, meidoorn, knotwilgen, lei-linde,
linde, sierappels, magnolia Susan, rode esdoorn (helaas
gesneuveld), krentenbomen en hulst. Verschillende hees-
ters: rododendron, pruikenboom, hortensia’s, glansmispel,
vlinderstruik, buxus, bruidsbloem, rozen, etc. Klimplanten:
klimop, wingerd, klimrozen, clematissen, blauwe regen,
hop, druif, kamperfoelie en leiperen.
Hagen: beuk en hulst (later vervangen door laurier)

 
Vaste planten: o.a. phloxen, vrouwenmantel,  korenbloem,
ridderspoor, Zeeuws knoopje, ijzerhard, div. geraniums,
zonnehoed, zonnekruid, valeriaan, pluimpapaver, lelies,
lupine, brandende liefde, pioen, crambe, phlomis, Japanse
was bloem, kerstrozen, dahlia’s, darmera, venkel, gunnera,
rodgersia, teveel om op te noemen. De verschillende ber-
gamotplanten voelden zich hier niet thuis.

 
In/bij de vijver: dotterbloemen, roze en witte waterlelie, grote
egelskop, gele lis, zwanebloem, lythrum, snoekkruid,
dourebout.
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De eerste jaren hebben we een kruidenmengsel van wilde
oeverplanten om de vijver gehad. Helaas bleef er na een
paar jaar enkele soorten over, die sterk woekerden.
Voorjaarsbollen: sneeuwklokjes, crocussen, verschillende
soorten narcissen, hyacinten, scilla’s , kivietsbloem, ane-
moon blanda en tulpen, waarvan ik in het najaar nodig
nieuwe moet aanplanten. Eénjarigen in pot heb ik nauwe-
lijks, omdat wij in de zomer veel met de boot weg zijn.
 
Bij de voordeur twee hoge potten met in de zomer scevola
en hedera en in de winter violen met hedera. Op het terras
staan zomers twee agaphantussen en op de terrastafel een
bak met éénjarigen.De hoofdkleuren in de tuin zijn verschil-
lende roze tinten, blauw, wit, lila en licht geel.

 
 
Er zijn twee borders in rood, felgeel en oranje.
 
 
Veel rozen: R. Bingo Meidiland, R. New Dawn, R. Etoile de
Hollande, R. Compassion, R. Dame de Coeur, R. Alchemist,
R. Ingrid Bergman, David Austin rozen, e.a.
Favoriet zijn de (klim)rozen in combinatie met clematis, bijv.
Zephirine Drouhin met Burgundy clematis Niobe, Rosa
Händel met clematis Lady Diana, Rosa Burgundy Ice met
Mexicaanse madelief en met het blad van ezelsoor.
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In het begin, hield ik lijsten bij van alle bomen en planten in
de tuin; dit heb ik intussen laten varen. Een tuin is voortdu-
rend in beweging, dat maakt het leuk en spannend.
Veel van de oorspronkelijke beplanting is nog aanwezig,
maar er is ook veel veranderd.
Bij de aanleg werd ook een beregeningsinstallatie aange-
legd, ideaal in de steeds warmer wordende zomers.
Onze maai-robot onderhoudt tegenwoordig het gras.

 
In de tuin zijn veel (water)vogels te zien: o.a. merels,
mussen, spreeuwen, koolmezen, roodborstjes, kwikstaar-
ten, uilen incl. uilenballen, reigers, aalscholvers, eenden,
futen, rietkippetjes, meerkoeten.
In een boom op de erfgrens met de buren, nestelt elk jaar
een specht.
Zo leuk om te zien, als ze hun jongen voederen.
Een paar jaar geleden was er regelmatig een ijsvogeltje.
In de vijver zitten veel kikkers, die je behoorlijk uit de slaap
kunnen houden met hun kwaakconcerten. Soms zwemt er
een snoek in de vijver, die in verbinding staat met de sloot.
Er vliegen verschillende soorten libelles/waterjuffers, vlin-
ders en bijen.
Een egel komt ook regelmatig op bezoek.
Wij genieten volop van onze tuin en zijn in deze coronatijd
heel blij met ons mooie plekje.
 
 
 
Ik geef de pen door aan Neeltje v.d. Lei-Faber.
 
Een tuingroet,
Annemieke Sikkes-Bijlsma.

Oproep van de redactie
Hallo Groei en Bloeiers,
 
In opdracht van het bestuur stel ik 4x per jaar de Blomme-
taal samen en ik kan wel zeggen dat bijna 90% van de
arttikelen afkomstig zijn van- of via bestuurs- en commis-
sieleden leden. Een uitzondering hier op is " Mijn tuin in de
spotlight". Dit is een rubriek die ik heb bedacht om zo ver-
halen en foto`s los te peuteren bij  leden die trots zijn op
hun tuin maar helaas niet uit zichzelf de moeite nemen om
dit als copy voor de Blommetaal aan te leveren. Je kan dus
spreken van een soort lichte druk die wij er opzetten door
te zeggen ... de volgende Spotlight is voor......
Het zou fijn zijn om ook zonder deze lichte druk eens copy
, foto`s of andere zaken van u(jullie) te mogen ontvangen.
Er is genoeg te vertellen over die ene vaste plant die dit jaar
zo mooi was of de vijver die explodeert van leven  of mis-
schien een grote tuinmislukking welke gekocht is bij een
tuincentrum  enz enz

 
 
Ik wil u oproepen mij copy,foto`s en andere planten en
bloemenzaken te sturen zodat ik dit kan plaatsen in een
van de komende uitgaven van ons mooie afdelings blad.
 
Foto,s en artikelen graag separaat aanbieden !
 
Copy naar: groei.sneek@ziggo.nl
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Even voorstellen...Tineke
Hendriksma
 
Iets over jezelf te vertellen is makkelijker gezegd dan ge-
daan….
 
Ik ben Tineke Hendriksma(-van Dijk) en sinds kort adspirant
bestuurslid van Groei & Bloei. In de volgende ALV gaat
‘adspirant’ er met jullie instemming van af.
 

 
Vorig jaar ben ik met mijn ‘werkzame’ leven als directiese-
cretaresse bij het mooiste bedrijf van West-Fryslân zijnde
Empatec gestopt en geniet nu van mijn pensioen. Ik heb
nog een fantastisch afscheid mogen beleven want een
week later ging het land in Lock down.
 
Vier jaar geleden zijn wij, mijn man Piet en ik, verhuisd van
de Ivige Leane in Loënga naar de Pôle in plan Pasveer in
Sneek. Eerst is het huis aan alle kanten gerestyled en vorig
jaar zijn we dan eindelijk begonnen met het herinrichten
van de tuin. Tja, met die Lock down heb je voldoende tijd.
 
Eerst is de voortuin aangepakt en dit jaar de achtertuin. De
bestrating is zoveel mogelijk circulair uitgevoerd. De ge-
bruikte tegels komen dan ook overal vandaan.
 
Vele kruiwagens met zand, grond en compost heb ik in de
afgelopen tijd lopen verwerken. Zo is er een grote conife-
renhaag verwijderd en vervangen door een hekwerk waar
ik allerlei planten tegenop laat klimmen. Ik hou van kleur en
fleur. Ook heb ik een start gemaakt met een bescheiden
moestuintje. Wordt het niets dan kan ik er altijd nog bloemen
in zetten!
Door al het water wat er in de afgelopen tijd is gevallen, is
de tuin zo’n beetje geëxplodeerd. En een handje wilde
bloemenmengsel geeft ook heel veel kleur.
Naast het onderhoud van de tuin doe ik hier en daar nog
wat vrijwilligerswerk. Ik ben secretaris van de Stichting Oud
Sneek en verzorg de secretariaten van de Vereniging On-
dernemend Sneek en Stichting Zorgsteun Sneek. En ben
twee middagen per maand vrijwilliger in het museum
Houtstad in IJlst.

 
 
En nu ook nog bestuurslid van Groei & Bloei. Regelmatig
kwam de oproep om een bestuurslid (liefst voorzitter)
voorbij en omdat het een van mijn grootste hobby’s is, heb
ik me opgegeven. Ik weet hoe lastig het is om (vooral jonge)
bestuursleden te krijgen. Niet alleen Groei & Bloei kent dit
probleem maar ook de sportverenigingen en zelfs de on-
dernemersvereniging.
Onlangs heb ik de eerste bestuursvergadering mee mogen
maken en eind september gaan we zien of ik ook een
beetje KreaBea ben in het bloemschikken.
Ik heb er zin in!
Hartelijke groet,
Tineke
Hierbij een impressie van de afgelopen maanden…
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Bloemschikken 2021-2022
Wat hebben wij het gemist !!
 
Van september tot april maandelijks bloemschikken , cre-
atief bezig zijn met materiaal uit de natuur , bloemen [ uit
eigen tuin of gekocht ] gezellig met mede cursisten kletsen
, inspiratie opdoen , geïnspireerd worden  mede door de
uitleg van een docente .

groep , vanwege corona willen we de groepen niet te groot
maken , er moet ruimte zijn om te schikken en [op afstand]
bij je collega te kunnen kijken . deze groepen bestaan uit
gevorderde bloemschikkers, dat wil zeggen dames die
meerdere jaren les hebben gehad .
 
De data van het bloemschikken zijn 7 september, 28 sep-
tember, 12 oktober, 16 november, 2021 ,    18 januari, 8
februari, 8 maart , 5 april 2022.

 
Een jaar lang kon dit niet en ook de periode daarvoor lukte
het ook al niet door de corona , maar we gaan weer van
start !!!!
 
De afgelopen periode hebben diegene die zich vorig jaar
opgegeven hebben weer een uitnodiging gehad voor de
lessen van het komend seizoen , hier is goed op gereageerd
en er zijn weer 2 groepen van ongeveer 10 personen per

 
De lessen worden gegeven in SBO Wetterwille , Sim-
merdyk 3 , 8601 ZP, Sneek

 
We beginnen om 19.30 uur met de uitleg van de docente
waarna we ongeveer een uur schikken daarna begint de
docente met de bespreking zodat we rond 21.30 uur weer
huiswaarts gaan met een mooie creatie.
 
De docente’s zijn Ilona Oostenveld , Buren 1 ,8754 CX,
Makkum en Marjolijn IJntema van bloembinderij de Water-
lelie uit Woudsend .
De kosten zijn 55 euro [ groei en bloei leden] en 70 euro  .
voor de lessen neemt U zelf uw materiaal mee.                 
                                                                                             
                                                           
Bent U ook geinspireerd en lijkt het U wat om ook onze
lessen te volgen , er kunnen nog enkele personen bij de
groepen geplaatst worden , mochten er meerdere dames
of heren mee willen doen dan starten we weer een begin-
ners groep , dan kan het zijn dat u op de wachtlijst geplaatst
wordt .
 
Maar er is ook dit jaar een kerstworkshop op 7 december ,
hier neemt de docente alle materiaal mee en ja soms is dat
ook wel gemakkelijk, verrassend en leuk .
 
Mocht U informatie willen over de lessen dan mag U mij
bellen 0623286372 of een mailtje sturen naar anniede-
jong@ziggo.nl.
 
Misschien tot ziens / groetnis Annie

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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Nieuwe docente Marjolijn Yntema
 
Beste lezers en bloemschikkers,
Omdat ik binnenkort start als docente bloemschikken bij
jullie afdeling wil ik me graag even voorstellen.
Ik ben Marjolijn IJntema en ik woon sinds dit voorjaar in
Bakhuizen met mijn vriend.
 
Vanaf mijn 15e ben ik al werkzaam in de bloemen, diverse
stages, zaterdag en vakantie werk, Burghreaf Balk, Bloem
in Balk, Bloembinderij Anne in Balk, Ranzijn tuin &dier in
Sneek, Bloemtique in Sneek, Orchideeën Hoeve in Luttel-
geest, Groenbloem Workum.  
In 2016 ben ik begonnen met mijn eigen bedrijf, ingeschre-
ven bij de kvk ( Bloembinderij de Waterlelie). Dat jaar ben
ik gestart in de garage bij mijn ouders thuis in Woudsend.
In die tijd zat ik op school in Leeuwarden MBO niveau 3
bloem & design. 

 
Diverse opdrachten kreeg ik binnen, rouwbloemwerk,
boeketten, bloemstukken enz. Ook gaf ik in het najaar di-
verse herfst en kerst workshops.
In januari 2020 las ik in het dorpskrantje van Woudsend dat
het pand aan de dijk 7 vrij kwam. En direct heb ik contact
gelegd met deze persoon. Het unieke aan dit pand is dat
mijn oma van 2000 tot 2010 hier een Indonesische kleding
en sieraden winkel heeft gehad. Eind juli 2020 ben ik in dit
pand gekomen en officieel van start gegaan met de winkel.
 

 
Waar ik op dit moment mee bezig ben :  Rouwbloemwerk
(Experimenteel) , Bruidsbloemwerk, aankleding van fees-
ten en partijen, abonnementen voor particulieren en bedrij-
ven. Beplanting op de begraafplaats, planten inrichting bij
particulieren en bedrijven en binnenkort mag ik les gaan
geven bij jullie afdeling!
Sinds een paar maanden heb ik ook dames kleding en
sieraden uit Indonesië, poncho’s en
"Many Mornings" sokken in de verkoop.
 

Voor vragen of samenwerking kunt u contact  met me op-
nemen via tel. 06-40279790 of waterleliewoudsend@gmail.
com  en  www.waterleliewoudsend.nl
 
Adres winkel:
de Dijk 7
8551PM     Woudsend
 
Facebook:
Bloembinderij de Waterlelie: @waterleliewoudsend.nl
Instagram:
Bloembinderij de Waterlelie: @waterlelie_woudsend   
 
Bloemengroet ,
 
Marjolijn IJntema.  
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Bestuur en Commissies
Bestuur:    
Voorzitter Vakant   
Penningmeester dhr.P. Bonsma 0515-432265 ubonsma@hotmail.com
Secretaris mw.T.Kooistra 06-26828714 lkooistra@home.nl
alg.bestuurslid mw.A. de Jong 06-23286372 anniedejong@ziggo.nl
alg.bestuurslid mw.A.Vissers 0515-335660 anna.e.vvdv@gmail.com
aspirant best.lid mw.T. Hendriksma   

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 groei.sneek@ziggo.nl
 dhr.H van Wieren 06-21234276 groei.sneek@ziggo.nl

Volgende Blommetaal
 
De volgende editie van de Blommetaal zal in oktober
verschijnen. 
 
Copy voor deze volgende editie uiterlijk 1 oktober in onze
mailbox aub.
groei.sneek@ziggo.nl
 
In verband met de opmaak  van het blad alle artikelen
en foto,s separaat aanleveren !

www.editoo.nl


