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Bloemschikdemonstratie van Ilona Oostenveld, Mijn tuin in de spotlight,
Harlekijn  Orchidee, Excursie naar Floriade en nog veel meer.

Blommetaal



Amaryllis overhouden kan dus 
 
Hallo Groei en Bloeiers,
 
Mijn ervaring met een overgehouden Amaryllis bol van kerst
2020.
Met kerst 2020 twee grote stengels met een heleboell
bloemen, nu een stengel van 75cm en er komt een bloem
aan.
 
Overhouden kan dus !
 
Els Dekkers Oppenhuizen 

Gardenista 2022
 
Gardenista 2022 van 25 tot en met 29 mei
 
De voorbereidingen van Gardenista, het groenfestival in
Nederland, zijn in volle gang en de organisatie had gehoopt
het groene festival in september 2021 te houden, ruim een
jaar na de eerste noodgedwongen verplaatsing in verband
met het coronavirus COV-19.
 
Dit kon helaas niet doorgaan. Maar er komt een nieuwe
kans. Alle voorbereidingen voor het festival zijn gestaag
verder gegaan en worden opgepakt door een gedreven
team.
 
De tweede editie van het festival Gardenista vindt plaats op
de historische buitenplaats De Alerdinck in Laag Zuthem.
 
Het royale terrein biedt volop mogelijkheden om rekening
te houden met de COV-19 richtlijnen en is zeer geschikt om
iedereen op een veilige afstand gastvrij te ontvangen en
verbinding in groen te bewerkstelligen. Klinkende namen
als Modeste Herwig, Hans Kramer van kwekerij De Hes-
senhof, Harry Pierik en de Tuinen van Mien Ruys delen hun
inspiratie en kunde.
 
Bekende en jonge talentvolle bloemarrangeurs verzorgen
demonstraties en moestuinierders laten je proeven van
eetbare bloemen.
 
Alle ingrediënten zijn aanwezig voor een gezinsdagje uit of
uitje met vrienden/vriendinnen.

Floriade in Almere
 
Floriade 2022 in Almere van 14 april tot en met 9 okto-
ber.
De Floriade is een wereldtuinbouwtentoonstelling die
slechts één keer in de 10 jaar in Nederland plaats vindt.
 
Het thema van de Floriade is: Growing Green Cities. Ne-
derland verstedelijkt in rap tempo. Hierbij is de tuinbouw
van essentieel belang.
Groei&Bloei is  uiteraardook op de Floriade vertegenwoor-
digd.
 
U bent van harte uitgenodigd!
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Van het bestuur
 
 
 
Beste lezers van de Blommetaal,
 
Inmiddels is het toch weer echt voorjaar geworden na een
winter die we nauwelijks winter kunnen noemen. Medio
maart konden we weer echt in het zonnetje zitten en
dachten we dat het voorjaar echt was begonnen, tot er op
31 maart plotseling meer dan 10 cm. sneeuw viel.
 
Ook de coronacrisis hebben we grotendeels achter ons
gelaten en moeten we er maar van
uitgaan dat er geen nieuwe varianten meer opduiken.
 
Gelukkig hebben de jaarvergadering en de daarna volgen-
de lezingen doorgang kunnen vinden. De laatste lezing van
het seizoen is op 26 april geweest.
 
In mei zijn er nog 2 bloemschikavonden. Normaal was de
laatste avond in april, maar omdat er i.v.m. corona lessen
zijn uitgevallen zijn deze verschoven naar mei.
 
Op 12 mei hebben we de plantenruilavond bij de familie
Vijge in Offingawier.

Excursies, Corona, stoppen en
opvolging
 
Het is in juni 2022 drie  jaar geleden, dat we met onze af-
deling op reis zijn geweest naar de kop van Groningen en
Duitsland. In 2020 hebben we de reis naar de Kop van
Noord  Holland moeten afblazen  en ook  vorig jaar durfden
we het niet aan, omdat o.a.  de anderhalve meter in  de
tuinen niet haalbaar is .

 
Ook de tuinkeuringscommissie heeft haar eerste bijeen-
komst weer gehad. We zijn blij dat we 5 nieuwe tuinkeurders
kunnen begroeten.
 
Onze nieuwe reiscommissie heeft een reis naar de Floriade
gepland. De gegevens hiervoor vindt u elders in dit blad.
 
Deze zomer is er ook weer de “iepen tunen yn Fryslân”. De
deelnemende tuinen met data en adressen zullen t.z.t.
middels een boekje bekend gemaakt worden. Deze boekjes
kunt u dan krijgen bij de deelnemers van de open tuinen en
bij de bestuursleden. Houdt u voor actuele informatie de
nieuwsbrieven in de gaten.
 
Verder willen we iedereen nog een fijne zomer toewensen
met niet niet al te veel extreme weersomstandigheden.
 
Het bestuur.

 
Gelukkig  zijn de regels verdwenen en als laatste  schijnt
nu ook het mondkapje in het openbaar vervoer, waaronder
ook de touringcars vallen niet meer nodig te zijn.
 
De regels van het kabinet veranderden steeds, dus was het
moeilijk daar ver van te voren op  in te spelen.  Zelf zijn we
ook al weer een paar jaar ouder geworden en dat  wordt
hier en daar wel merkbaar.  
 
Zelf  heb ik soms  uren, dat ik niet ver van huis kan vanwe-
ge kleine gezondheids problemen. En als deze ontstaan op
de dag dat we er met de bus op uit zullen ontstaat er een
probleempje. Daarom  lijkt het me verstandig ( met pijn in
het hart) te stoppen met  het organiseren van de reizen. Op
de jaarvergadering is dit meegedeeld en ik vind het fijn, dat 
daar meteen  Tineke Hendriksma zich meldde om  het werk
van mij voort te zetten samen met Bertha Flapper.
 
Als er geen corona was geweest waren we de twintig jaar
al gepasseerd,  maar dat is net niet gelukt. Ik kan terug zien
op mooie reizen met enthousiaste deelnemers.
 
Mooie meerdaagse reizen met vaak volle bussen met
planten mee terug  naar Sneek.
 
Het ga jullie goed en veel plezier met  Tineke en Bertha.
 
Hartelijke groet,
 
Willem Snapper

Van de redactie
In verband met het 150 jarig jubileum van Groei en Bloei is
het logo van deze Blommetaal de rest van het jaar enigszins
aangepast.
 
Hans van Wieren 
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Excursie naar Floriade in  Almere
 
Onlangs hebben we via de nieuwsbrief iedereen laten
weten dat we weer een excursie gaan organiseren en wel
naar de Floriade.
 
We hebben toen gevraagd om via een mailtje naar berthaf-
lapper@live.nl of telefonisch via 06 44287212 ons te laten
weten of je meegaat. Om de kosten enigszins laag te
houden, moet de bus wel goed gevuld zijn. Tot nu toe
hebben slechts 24 personen zich aangemeld. Helaas is dat 
voor onze afdeling te weinig.

 
Nu heeft de afdeling Groei & Bloei van de Noordoostpolder
eenzelfde probleem. We willen nu samen met hun proberen
om de bus toch vol te krijgen.
We willen gaan op woensdag 15 juni a.s.
De bus vertrekt uit Sneek en  de leden uit de N.O.P. kunnen
dan in Emmeloord opstappen.
 
Wat de uiteindelijke kosten per persoon zullen zijn, hangt
af van het aantal deelnemers. In verband met het reserve-
ren van de bus kun je je tot uiterlijk 15 mei 2022 opgeven.

 
Er is plaats in de bus voor maximaal 60 personen. De op-
gave gaat volgens het principe van wie het eerst komt!
 
We zien jullie opgave graag tegemoet,
 
Bertha Flapper en Tineke Hendriksma
 

Fryslan iepenet syn tunen 2022
 
Goed nieuws dit jaar over de opentuinen weekenden!

Er hebben zich maar liefst 8 tuineigenaren van de afd.
Sneek  aangemeld die zo dapper zijn om hun tuin deze
zomer open te stellen!

En u kunt er ook een mooi tochtje van maken:

Twee tuinen in Sneek, 1 in Nijland, 1 in Bolsward,1 in Re-
duzum. en dan richting Gaasterland, tussendoor nog 1 in
Workum en dan verder Hemelum en Oudemirdum.

Alle tuinen staan keurig in het boekje met adres  vermeld.
U kunt deze boekjes afhalen bij een bestuurslid (zie ach-
terzijde van deze uitgave) of er liggen boekjes op allerlei
openbare plaatsen  Sneek en omstreken.

Ik wens u allen veel tuinplezier bij de bezoeken  en een
mooie zomer toe!

Anneke Vissers
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Harlekijn Orchidee gespot
 
Ik was deze soort Orchidee nog nooit tegengekomen ,
sterker nog ik had er nog nooit van gehoord . Tot 2e
paasdag tijdens mijn verblijf op Texel. Tijdens het fietsen
zag ik uit mijn ooghoeken paarse bloemen op een grasland
staan. Al snel bleek het een Orchidee! 
 
Nu ken ik de Riet Orchidee maar deze bloeit  later in het
seizoen en komt op Texel heel veel voor.
 
Via mijn plantenherkennings app kwam ik er achter dat dit
de zeldzame Harlekijk Orchidee (Anacamptis morio) was.
 
Snel een aantal foto,s gemaakt voor onze Blommetaal.
 
Geniet er van !
 
Hans 

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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Bloemschik demonstratie door Ilona
Oostenveld
 
Ilona Oostenveld heeft voor Groei en Bloei Drachten in 
Ureterp een mooie bloemschikdemonstratie gegeven
waarbij ook enkele dames van onze afdeling aanwezig
waren.
 
Ilona is landelijk bekend geraakt door haar optreden in een
programma  van SBS , die op zoek waren naar de beste
bloem stylist(e) van Nederland.
 
Wij kennen Ilona als een van onze bloemschik docenten en
uiteraard als adverteerder in onze Blommetaal.
 
Na afloop van de demonstratie werden de gemaakte
bloemstukken door Ilona verloot.
Twee dames van onze afdeling gingen met een prachtig
stuk naar huis!
Onderstaand diverse foto,s van deze mooie demonstratie.
Tryntsje Kooistra
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Onze bloemschik groepen zijn weer begonnen (tussen
september en mei )
 
Heel veel foto,s van bloemstukken gemaakt door onze
cursisten kunt u vinden op onze website.
www.sneek.groei.nl 
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Mijn tuin in de spotlight
Toen ik rond 1992 in een huurhuis woonde aan de Kamille
te Sneek, bestond woningstichting Accolade volgens mij 75
jaar en schreven ze en prijsvraag uit met de titel “ontwerp
je eigen droomtuin”.
 
Door mijn werk bij Theo Ruis op de markt en bij de bloe-
mengroothandel was mijn tuin rond de woning best wel vol
te noemen met heel veel vaste planten en struiken. Ik
woonde in een hoekhuis.
Helaas was er maar 1 pad naar de voordeur en een pad
van de achterzijde recht naar de achterdeur en een klein
terrasje. Alles was gemaakt van standaard betontegels
30x30 cm.
 
Wel had ik in de achtertuin al een mooie vijver aangelegd
met turfjes als oeverafscheiding.
 
Wat er aan de tuin ontbrak was een mooie moderne bestra-
ting. In die tijd waren dat slingerpaadjes van waaltjes
(kleine klinkers).
Om kort te gaan ontwierp ik mijn eigen droomtuin, geba-
seerd op de bestaande beplanting, maar dan compleet met
een mooie bestrating. Ja echt compleet met slingerpaadjes,
zodat je ook rond kon lopen in de tuin.
 
Ook een aantal waaiers van hout tussen mij en de buren.
Geen schutting, want daar was ik toen al geen fan van. Ook
een mooi terras van waaltjes mocht niet ontbreken.
Groot was mijn verbazing dat ik enkele weken later te horen
kreeg dat ik de eerste prijs gewonnen had en dat kwam
erop neer dat alle door mij getekende wensen vervuld
zouden worden.
 
De harde materialen van mijn droomtuin werden voor me
aangelegd. Planten, bloemen en struiken waren er immers
al. Sterker nog, de tuin was echt vol. Voor het aanleggen
van de paadjes en het terras moesten planten verdwijnen
of verplaatst worden.
 
Na aanleg was het een geweldige tuin en na 2 jaar won ik
ook nog eens een eerste prijs in de tuinkeuringen van Groei
en Bloei.
 
Ik wilde de woning wel kopen van Accolade, maar helaas
was dat niet mogelijk.  Via omwegen kon ik in 1997 mijn
huidige woning, een te koop staande huurwoning aan de
Monnikmolen, van Accolade kopen.

 
 
De tuin aan de voorzijde was een stuk grond van 9x15 meter
met een recht pad naar de straat en gevuld met gras.  Er
was ook een heel klein vak voor planten met een hortensia
en wat oude struiken. Verder stond er een grote naaldboom
dichtbij de straat.
De achtertuin was een klein terras tegen de gevel aan, een
grote volwassen druif en een recht pad in het midden van
de tuin naar de steeg. Alle aanwezige bestrating was van
de normale stoeptegels 30x30.

 
Er was dus werk aan de winkel. De voortuin is door mij
helemaal omgespit en het plan was om de ‘’gewonnen’’
bestrating van de Kamille over te zetten naar de Monnik-
molen. Toen de verhuurder daar lucht van kreeg werd het
me verboden deze ‘’gewonnen’’ bestrating te verwijderen
en over te plaatsen naar de Monnikmolen .
Na overleg werden we het eens, dat de prijs door mij was
gewonnen en niet door het huis. Zodoende kon de gewon-
nen bestrating toch nog worden omgezet. En kwam op de
Kamille het rechte pad naar de voordeur weer terug.
Na het leggen van de bestrating aan de Monnikmolen kon
i beginnen met het verplaatsen van alle beplanting. Na dit
klusje was de volledige voortuin gevuld   en kon ik beginnen
met de achtertuin.
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In verband met de stand van de zon heb ik het pad, wat in
het midden recht naar de steeg achter liep, vervangen door
een pad helemaal aan de rand van de tuin. Hierdoor kon
de overgebleven tuin zoveel mogelijk van de zon kon pro-
fiteren. In het andere hoekje maakte ik een terrasje waar-
door ook ik zoveel mogelijk van de zon kon genieten Ook
werd en een kleine vijver gegraven. Water in de tuin voegt
immers zoveel toe!

 
In de vijver kwamen vissen, kikkers en waterplanten. Ook
de tuin werd vol gezet. Jaren heb ik kunnen genieten van
deze achtertuin en de vele planten.
 
Ondertussen had ik de druif behoorlijk gesnoeid, omdat ik
meer licht om de woning wilde. Bijna elk jaar was er een
mooie opbrengst van de druif. Hiervan maakte mijn moeder
dan weer een soort jam van.

Ook heb ik  toen al snel een 2e vijvertje aangelegd. 
Zo zie je dat naarmate je ergens langer woont en hoe ouder
je wordt je andere tuinwensen krijgt.

 
Alle vrije stukken grond zijn beplant en ook gekregen
stekjes kregen een plaatsje. Hoogtepunt elk jaar weer zijn
de bloemen van de damastbloem , die uitbundig bloeien en
lekker ruiken. Het mooie is dat ik deze planten ooit heb
gekregen van ons oud lid Willy Land uit Offingawier. Ze
zaaien zich elk jaar gelukkig weer goed uit . Heel mooi is
de combinatie van paarse en witte bloemen.
 

 
Ergens rond 2006 is de ‘;gewonnen’’ bestrating aan de
voorzijde vervangen door een groot terras van 3x6’meter
en een recht pad naar de straat. Alles van donkergrijze
tegels van 50x50. Rond dit terras staat een gedeeltelijke
heg van Laurus i.v.m. privacy als ik aan het eind van de
middag lekker in de zon zit.
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Op dit terras zijn er vanaf januari (bollen) tot en met sep-
tember veel plantenbakken met bloeiende planten en bollen
te vinden.  Heel vaak afgestemd op het seizoen. In het
voorjaar veel bollen, in de zomer veel bloeiers, in de herfst 
asters, chrysanten , heide en anderen herfstbloeiers en In
de winter vaak veel helleborussen (kerstrozen). Dat bete-
kent, dat alleen in november   er weinig kleur op mijn terras
te vinden is.

 
 
De laatste grote verandering is in 2021 geweest. In de
achtertuin is tussen buurvrouw en mij een nieuwe schutting
geplaatst. De oude was in februari omgewaaid.

 
 
De grote woekerende bamboe is toen door mij ook maar
verwijderd. Deze moest letterlijk uitgehakt worden. Na veel
moeite heb ik daar nu een hele leuke strook grond die weer
met planten is vol gezet.
Ook is er in 2021 een echte steegdeur geplaatst en het
mooiste was het verwijderen van de 2 oude vijvers. Deze
zijn vervangen voor een mooie nieuwe vijver met veel
waterplanten, vissen en ook kikkers.
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Voor de liefhebber :
Tweetal kerngezonde reuzenbomen ( Sequoiadendron
giganteum).
Zijn nu nog 1.25m maar kunnen wel 90 meter hoog worden!
 
Maar om deze 90 meter te bereiken moet je wel  2000 jaar
geduld hebben !
Op te halen uit Hommerts.
 
 
Chris Vissers 
06-51028628
 

Ik ben in staat om met behulp van deze waterplanten en
een pomp met UV-C lamp de vijver kraakhelder te houden.
Ik zou nog veel meer kunnen vertellen over mijn tuin  in de
periode 1997 - 2022 maar dan ben ik bang dat dit een heel
boekwerk word met heel heel veel foto,s.
Zo zie je maar weer, een eigen tuin is nooit klaar, is nooit
af. Er blijft altijd wat te wensen over en dat is maar goed ook !
Tuinieren rond je eigen  woning is elke dag van het jaar
genieten!
 
Hans van Wieren 
 
Voor de volgende editie (september 2022) geef ik de
spotlight door aan Tineke Hendriksma

Greensales Harich (Balk)
 
Voor alle bomen, struiken vaste- en eenjarige planten kunt
u bij ons terecht.
 
 
Wij zijn op werkdagen geopend van tot 17.30 uur en op
zaterdag tot 16.00uur.

 
U bent van harte welkom!
 
 
Greensales
Tsjerkepaed 2
8571 RS Harich
 

Roze Anemonen op Texel
Tijdens mijn fietstocht op 2e paasdag  zag ik uit mijn oog-
hoeken midden in het bos grote pollen roze bloemen . Toen
ik dit van dichtbij bekeek bleken het Anemonen te zijn  . De
witte Anemoon (Anemona Nemerosa) en de blauwe Ane-
moon (Anemona Blanda)  die kende ik al . Na wat speurwerk
blijkt dit een kruising te zijn van de Anemone Nemerosa. 
Mooi om te zien!
 
Hans van Wieren 
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Bestuur en commissies
Bestuur:    
Voorzitter Vakant   
Penningmeesterdhr.P. Bonsma 0515-432265 ubonsma@hotmail.com
Secretaris mw.T.Kooistra 06-26828714 lkooistra@home.nl
alg.bestuurslidmw.A. de Jong 06-23286372 anniedejong@ziggo.nl
alg.bestuurslid mw.A.Vissers 0515-335660 anna.e.vvdv@gmail.com
alg.bestuurslidmw.T. Hendriksma 06-28552193 tineke.hendriksma@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

Excursie mw. T.Hendriksma 06-28552193 tineke.hendriksma@gmail.com
 mw.B.J.M Flapper-Mous 0514-604188 berthaflapper@live.nl

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

Website: mw. B .Schreuder  groei.sneek@ziggo.nl

Volgende uitgave september 2022
 
Copy voor de nieuwe uitgave uiterlijk 15 augustus 2022
in onze mailbox.
groei.sneek@ziggo.nl
 
Foto,s en artikelen separaat doormailen a.u.b.

www.editoo.nl


