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Algemene ledenvergadering 2019, Gardenista, In memoriam Alie Pot, Le-
zing Wilhelminapark, Sneeuwklokjesbos op Texel, Tuinen in Californie en

nog veel meer..

Blommetaal



Busreis naar Gardenista 2019
 
G a r d e n i s t a,    15  tot  en  met  19  mei  2019
Dit is het nieuwe jaarlijkse buitenevent van de KMTP/Groei
& Bloei, dat  in 2019  wordt gehouden op het landgoed
Ophemert, de plek waar je alles kunt vinden op het gebied
van groen en groenbeleving. Het landgoed Ophemert ligt
in de Betuwe, vlakbij Tiel.
Ik citeer: Gardenista is een tuinbeurs. Een tuinevenement.
Maar tegelijk ook veel meer dan dat. Het is een bijzonder
samensmelting van de groene wereld met amusement en
gastronomie. Naast groenexperts, heerlijke gastronomie
onder andere uit de eigen moestuin, bloemschikkunst en
amusement is het een plek waar je inspiratie kunt opdoen
voor je eigen tuin en advies kunt inwinnen over een eigen
tuinontwerp of tuinvraag.  Voor meer informatie:  www.
gardenista.nl   
                                                                      
 
Nu is het mogelijk om bij voldoende deelname daar met een
bus heen te gaan. De toegangsprijs  is voor leden in
groepsverband en bij aanmelding voor 1 april € 6,-  er zijn
aparte prijzen voor individuelen  en niet leden. Als Sneek
voldoende deelnemers heeft denken we  als reisdag aan
donderdag 16 mei 2019. Per lidmaatschapskaart kunnen
twee deelnemers mee tegen het goedkope tarief.  Bij on-
voldoende deelnemers  bestaat misschien  de mogelijkheid
om  samen te reizen met andere afdelingen. Op dit moment
hebben we daarover contact met Dalstra reizen.  Als we als
afdeling zelf een bus laten rijden kunnen we de dag ook
besluiten met een driegangen diner.
 
Er zijn dus nog wat onzekerheden.  Reken voor bus en
entree  €26 – 30,- en een eventueel slotdiner €15-€17) Het
is handig  om te weten of er interesse is voor dit initiatief.
Daarom kun je je telefonisch of per e-mail  voorlopig aan-
melden bij Bertha of Willem. (adresgegevens zie elders
Blommetaal). Bij voldoende positieve reacties kunnen we
dit verder uitwerken.
 
Bij email ook graag  woonplaats en telefoonnummer ver-
melden en even doorgeven wel of geen lid van Groei &
Bloei.  Meer informatie volgt per nieuwsbrief of via de
Blommetaal.
 
Excursiegroet van Bertha Flapper en Willem Snapper

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

Vingerplant (Fatsia) in bloei
 
Deze foto van mijn Fatsia. 
De Vingerplant in bloei
 
Bloeit altijd in de winter en later komen er groene bessen
aan,
die dan weer zwart worden.
 
Neeltje van der Lei
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Van het Bestuur
 
 
Beste lezers van de Blommetaal,
Het nieuwe jaar is weer begonnen en wij, Annie, Hannie,
Anneke en Pier,  wensen U een heel voorspoedig en ge-
zond nieuwjaar.
 
Het zal nog enkele maanden duren voordat de tuinwerk-
zaamheden weer beginnen. We hopen op een goed tuinjaar
met iets minder extreme weersomstandigheden dan het
afgelopen jaar. Wel zou het leuk zijn als we voor die tijd nog
een beetje en echte winter krijgen, de herfst lijkt een
beetje te zijn overgeslagen, en dat de tuinen door een
laagje sneeuw worden bedekt, zodat de sneeuwklokjes hun
kopjes weer boven de sneeuw kunnen uitsteken.  Maar
zoals altijd, het weer gaat zijn gang en we kunnen er heel
weinig aan veranderen.
De herfstworkshop trok 14 deelnemers die allemaal met en
mooi stuk en zeer tevreden huiswaarts keerden. Met dank
aan de docente en organisator Annie de Jong.
Groei en Bloei Sneek e.o. gaat gewoon door met het pro-
gramma. Op 15 januari hebben we de avond leden voor
leden en komt Douwe de Groot ons alles vertellen over het
ontstaan en de bijzonderheden van het Wilhelminapark in
Sneek.
 
Dan hebben we op 19 februari de algemene ledenverga-
dering met daarna een lezing van J. van Dijk over siergras-
sen en schaduwplanten.
Maar eerst meer informatie over de ledenvergadering. De
functie van voorzitter is nog steed vacant, maar het mag
natuurlijk ook een voorzitster zijn. Op de bijeenkomsten zijn
de vrouwen vrijwel altijd in de meerderheid, dus dames, sta
op!
 
Dan is er nog een bestuurswisseling, Hannie Dragt is aftre-
dend en niet herkiesbaar. Wel is ze bereid als vrijwilligster
nog verschillende taken uit te voeren. Gelukkig hebben we
Tryntsje Kooistra bereid gevonden het bestuur te komen
versterken.
 
Verder wil ik u nog wijzen op Gardenista, een groots tuine-
venement van 15 t/m 19 mei van Groei en Bloei in Kasteel
Ophemert. (de Betuwe) Voor vrijwilligers voor dit evene-
ment vindt u een stukje elders in de Blommetaal.
Wij hopen u op onze bijeenkomsten te kunnen begroeten
en neem gerust introducees mee, u weet, de toegang is
gratis.
 
Het Bestuur.

Lezing "Wilhelminapark-Sneek op
15 januari 2019 Zuiderkerk
Tijdens deze lezing neemt Douwe de Groot ons met mooie
beelden en verhalen mee naar het Wilhelminaparrk Sneek.
Waarom is het park aangelegd, wie betaald het , hoe ziet
het er uit (toen en nu) wat is het doel van het park, welke
beplanting, ornamenten (bruggetjes/fonteinen) enz zijn er
geplaatst en nog veel meer weetjes.
Wie heeft het park ontworpen en aangelegt en hoe is het
onderhoud anno 2019 geregeld.
Kortom laat u verassen  door deze geweldig leuke lezing!
Aanvang 19.45uur

De daagse reis naar twee Papen-
burg gaat door
Na een paar dagen stokten de aanmeldingen  maar na tien
dagen liep het storm, met soms  vier en zelfs één keer vijf
aanmeldingen in éen keer. Om zoveel mogelijk mensen  te
kunnen  plezieren was overleg met bus en hotel nodig. Dit
had  tot resultaat, dat  we nog vier plaatsen extra kregen.
Toch moesten we helaas nog enkele mensen teleurstellen.
Van de te bezoeken tuinen kregen we positieve reacties op
onze mailing, dat  de  reis doorgaat.  Ondertussen hebben 
wij de aanmeldingspapieren  verwerkt en gezorgd, dat deze
bij Dalstra terecht kwamen. Hier is de afspraak  gemaakt,
dat de rekeningen naar de deelnemers in 2019 verzonden
zullen worden.
Wij,  ( Bertha en Willem )  hopen nog een goede keuze te
maken voor het slotdiner.  Ongeveer een week van tevoren
ontvangen jullie nog een gezamenlijk schrijven van Dalstra
en ons voor de laatste puntjes.  Wat we nu al weten is dat
we het vertrek met een kwartier vervroegen. We  vertrek-
ken  om acht uur precies op dinsdag  18 juni 2019
Met excursiegroet  van Bertha  en Willem 

Foto,s: Peter van Egmond
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Bloemschikken op de bazaar
De Bazaar op 25-25 oktober 2018.
Twee maal per jaar gaan de bloemschikkers los op de
bazaar onder leiding van  Roswitha Oosterloo.
De bazaar gaat uit van de kerken van Sneek . In het
voorjaar de B.V.R en in het najaar de Fancy fair.
 
Deze beide bazars zijn nog apart maar verder gaat alles
samen onder de naam van  de P.K.N. gemeente.
Wij bloemschikken voor beide kerken t.b.v. het goede doel
de opbrengsten gaan naar allerlei goede doelen meestal in
de buurt van Sneek.
 
Wij de bloemschiksters beginnen donderdag middag al en
maken dan al vele stukken de materialen gaan we opzoeken
uit de ingebrachte spullen ,bloemen worden in gekocht bij
tafel hebben de vrijdag. Meestal is het dan zo druk dat we
moeite hebben de tafel van de verkoop vol houden. Ook
wordt er veel materiaal binnen gebracht zoals takken en
hortensia’s ook snoeien we wel eens bij de gemeente tuinen
alle kleine beetjes helpen onze ogen vinden altijd wel
spullen. We maken er mooie bloemstukken van en de
mensen vinden dat we soms kunstenaar zijn.
 
Voor de meeste dames is bloemschikken hun hobby.
Roswitha zet er een prijskaartjes op en de vrijwilligers van
de kerk verkopen de bloemstukken.
Alle  prijzen worden genoteerd door Roswitha om na de
bazaar een indruk te krijgen van de verkoop. Daardoor heeft
zij inzicht in de verkopen door de jaren heen.
 

Ook brengt de groothandel Brandsma vele boeketten en
platten die worden ook verkocht maar worden niet bij onze
opbrengst op geteld.
Alles wordt met liefde gemaakt door wel 15 bloemschikters
de meesten van ons zitten op les bij Groei en Bloei bij onze
afdeling en ook wel bij de Dotters. De Dotters is een studie
groep van bloemschikken. Kijk maar eens op de site van
Groei en Bloei wat er te beleven is zoals reisjes lezingen.
www.sneek.groei.nl

 
We hebben deze keer 152 bloemstukken gemaakt en voor
€ 1156 verkocht op deze bazaar wat toch wel de moeite
waard is voor het goede doel.
Een groet van een Groei en Bloei bloemschikster bij de
Fancy Fair 2018.
 
Klaske Schaap-Postma

Gratis af te halen ..Dahlia knollen
Richtsje Wijnja heeft een aantal Knollen over van de Rode
Cactus Dahlia. Deze worden ongeveer 1,25 m hoog en
bloeien vanaf begin augustus (zie foto).
 
Af te halen na telefonische afspraak (0515-532607) op de
Himmen 29 Oosthem
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Sneeuwklokjes dagen  in Groninger
tuinen 
Sinds 2008 zijn er in Oost-Groningen in het zeer vroege
voorjaar vier tuinen geopend voor bezoekers.  Drie tuinei-
genaren verzamelen Sneeuwklokjes en in de tuinen zijn
dan ook vele soorten te  bewonderen. In de vierde tuin zijn
de eenvoudigere soorten te zien. Sneeuwklokjes kijken op
5 Maart 2019: Dit is een arrangement voor de echte lief-
hebber. Een bezoek onder begeleiding van tuin naar tuin 
door een tuineigenaar met deskundige uitleg en overal iets
lekkers. Er kunnen maximaal 35 mensen mee en de kosten
voor deze dag bedragen €35 p.p. Opgave en  informatie bij
de tuineigenaren. Na aanmelding krijgt u een bevestiging
per E-mail met vermelding  van banknummer zodat u het
verschuldigde bedrag kunt overmaken. Het programma ziet
er (onder voorbehoud) als volgt uit: 09:30 – 11:00 uur:
Ontvangst bij the Stonefarm in Stadskanaal. Hier serveren
Tinus en Anna koffie en  sneeuwklokjesgebak.  11:15 –
12:15 uur: City Channel Garden, tevens in Stadskanaal.
Hier heeft Lida ook iets lekkers voor u 12:45 – 14:45 uur:
Tuinfleur te Oostwold. Hier wordt de sneeuwklokjeslunch
geserveerd door Pieter en Rika. 15:00 - ± 16:00 uur:
Wubsbos te Winschoten. Hier zullen we rond 4 uur afscheid
nemen van de  sneeuwklokjes. Iedere deelnemer ontvangt
een sneeuwklokje. N.B. Alles onder voorbehoud: bij slecht
weer of als er sneeuw ligt gaat het sneeuwklokjes kijken
niet  door en ontvangt u vanzelfsprekend uw geld terug. Het
bezoeken van de tuinen is met eigen vervoer,  eventueel
samen rijden kan bij de eerste tuin onderling geregeld
worden. Voor de contactinformatie zie onderstaand:

 
 
 • ‘the Stonefarm’ Anna en Tinus Scheltens Zijdstukkerweg
7. 9501 LB Stadskanaal Tel: 0599-612203 E-mail: tinus.
anna@hetnet.nl Website: www. westerwoldsetuinen.nl
                 www.stonefarm.nl Oppervlakte: 20.000 m 2
Entree: Vrije gift Opvallend zijn de enorme zwerfkeien in de
landschappelijke tuin. Een groot Appelhof van 1400 m 2  en
een tapijt van sneeuwklokjes en krokussen. Verder zijn er
door de hele tuin massa`s stinzeplanten en voorjaarsbollen
te vinden. Zelfs de bermen langs de weg zijn royaal beplant!
• ‘City Channel Garden’ Linda Lourens H.J. Kniggestraat
101, 9501 NJ Stadskanaal Tel: 0599-612203 E-mail:
lourens.be@gmail.com Oppervlakte: 2500 m 2 Entree:

€ 3.00 Deze tuin heeft in het vroege voorjaar bloeiende
Camelia`s, sneeuwklokjes in alle soorten en maten, gevolgd
door  botanische krokussen. De tuin heeft een verassende
combinatie van exclusieve bollen zoals Scilla, Fritularia,
Muscari  en Puschkinia. In Maart/April bloeien er narcissen
en tulpen en verspreid door de hele tuin staan  vroegbloei-
ende primula`s.
• ‘Tuinfleur’ Rika en Pieter van Delden Nieuweweg 34, 9682
RM Oostwold Tel: 0568-5511383 E-mail: tuinfleur@planet.
nl Website: www.tuinfleur.nl Oppervlakte: 6000 m 2 Entree:
€ 3.00 Tuinfleur is een diepe smalle tuin van 350 meter
verdeeld in 12 tuinkamers, grenzend aan het Oldambtmeer
en zeer gevarieerd beplant. Duizenden sneeuwklokjes (150
verschillende Cultivars) met daarna Scilla, Muscari,  Chio-
nodoxa, Allium, Leeucojum, narcissen en tulpen, gecombi-
neerd met helleborussoorten.
• ‘Wubsbos’ Jannie Bos St. Vitusholt 86, 9673 AK Winscho-
ten Tel: 0597-420869 E-mail: info@wubsbos.nl Website:
www.wubsbos.nl Oppervlakte: 1700 m 2 Entree: Vrije gift
Wubsbos is een bostuin met een hoogteverschil van onge-
veer 5 meter gelegen in het Maintebos in bijna hartje
Winschoten. In het vroege voorjaar zijn er overal sneeuw-
klokjes en iets later stinzeplanten, verwilderingsbollen en
veel narcissen, verspreid door de tuin te vinden. De eige-
naren van the Stonefarm, City Channel Garden en Tuifleur
zijn verzamelaars van sneeuwklokjes en in hun  tuinen zijn
heel veel verschillende soorten te bewonderen. Groepen
kunnen in deze periode ook op andere dagen,  dan echter
wel op afspraak, de tuinen bezoeken. Uiteraard geven de
tuineigenaren graag meer informatie, neem daarom gerust
contact op!
Meer informatie op www.tuinfleur.nl
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Tuinen in Californië “Filoli”
Onze oudste zoon woont met z’n gezin al zo’n vijftien jaar
in Los Altos, Californië, zo’n tachtig kilometer ten zuiden
van San Fransisco. Er wordt natuurlijk van ons verwacht
dat we bij hem op bezoek komen en dat  proberen we ook
zo’n 1 keer per jaar te doen. We zijn er  dus al vele malen
geweest!.
 
Aan mooie particuliere tuinen is daar geen gebrek. De wijk
waar onze zoon woont is schitterend, zeer ruimtelijk en
bloemrijk met heel veel verschillende exotische struiken en
bomen. Dat wil ook wel met zo’n prachtig klimaat!

Maar ik wist niet niet dat er bij hem in de buurt ook grote
landgoederen met mooie tuinen zijn die je kunt bezoeken.
Totdat de heer v.d. Ploeg  in april 2018 bij ons  een lezing
in de Zuiderkerk kwam geven die o.a ging over tuinen in
Californië! Ik heb hem toen gevraagd of hij voor mij meer
informatie had en dezelfde avond nog heeft hij mij een lijst
met tuinen gemaild. Het leek me leuk om juist nu, in deze
donkere wintermaanden, jullie deelgenoot te maken van
onze ervaringen.
 
In mei afgelopen jaar zijn mijn man en ik naar Amerika
vertrokken met de tuinenlijst in de koffer. En na een week
wennen aan het andere tijdschema ( 9uur verschil met hier)
zijn we op pad gegaan.
 
De eerste tuin die we wilden bezoeken was op ongeveer
anderhalf uur rijden. Het heet  Filoli, en is een historisch
landhuis met tuinen. Filoli is een vreemde naam, we hadden
geen idee hoe we die uit moesten spreken en waar die
naam vandaan komt, daar heb ik dus enig onderzoek naar
gedaan.

Het landhuis werd gebouwd tussen 1915 en 1917 voor het
echtpaar William en Agnes BowersBourn II. De naam van
het land-huis en -goed is een acroniem van het levensmot-
to van de eigenaar William Bourn. Deze luidde: “Fight for a
just cause; love your fellow man; live a good life”. In het
Nederlands: ”Vecht voor een eerlijke zaak; heb je naaste
lief;  leef een goed leven”. Voor William Bourn was dit
trouwens makkelijk praten. De voornaamste bron van zijn
rijkdom was een goudmijn die hij bezat in Grass Valley in
Californië en verder was hij ook nog eigenaar van de Spring
Valley Watercompagnie. Het landhuis werd gebouwd door
architect Willis Polk en voor de tuinen werd Landschapsar-
chitect Brice Porter aangetrokken.
 
Na de dood  van het echtpaar Bourn in 1936 werd het
landgoed in 1937 gekocht door de heer en mevrouw Roth
die de tuinen nog mooier maakten.

 
Filoli is een van de laatste landgoederen op het schiereiland
van San Fransisco  en is nog steeds in z’n oorspronkelijke
vorm gebleven. Het hele landgoed is 265ha groot en bij het
landhuis ligt voor 6,5ha aan aangelegde tuinen. Het staat
inmiddels onder bescherming van de Amerikaanse National
Trust for Historic Preservation.
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Een leuke bijkomstigheid is dat het landgoed voor meerde-
re Hollywoodfilms als speellocatie heeft gediend en het is
vooral bekend als de locatie van de soapserie Dynasty!.
 
In de tuinen van Filoli vind je vele elementen die je ook op
een Engels landgoed kunt aantreffen. Er is veel ruimte
gegeven aan de moestuin. Vele vruchtbomen en bessen-
struiken  zijn aangeplant.
 
De heer Bourn was van Ierse afkomst. Vandaar misschien
dat het geheel Engels aandoet. Hij heeft op het terrein ook
een boerderij gebouwd , er waren twee koeienstallen en
verder hielden ze er schapen en Chantecleerkippen; het
favoriete ras van mevrouw Bourn.

 
De tweede eigenaren van het landgoed hebben gezorgd
voor de prachtige siertuinen. De basis van de tuin was al
schitterend aangelegd door de Bourn’s met prachtige
doorkijkjes en vijvers en altijd de bergen op de achtergrond,
maar de familie Roth was de liefhebber van de grote col-
lectie planten. We hebben tientallen verschillende Irissen
en Akeleien gezien ook was er in Mei nog een grote varia-
tie aan bloeiende Azalea’s en het Rosarium stond al in volle
bloei!

 
Door het subtropische klimaat kun je hier heel veel variatie
in begroeiing zien van reuzenbomen, olijfboomgaarden,
allerei soorten citrusfruit, prachtige heggen en mooie
taxusfiguren maar ook in het vroege voorjaar grote velden
vol met narcissen!.
Wij bezochten deze tuin op 18 mei en dat is onze trouwdag
en we hadden het niet op een mooiere manier kunnen
vieren.

De volgende keer gaan we verder met de tuinen in Califor-
nië.
Anneke Vissers
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Agenda algemene ledenvergade-
ring 2019
Dinsdag 19 februari 2019 , Zuiderkerk Sneek
Aanvang Jaarvergadering 19.30 uur [ alleen voor leden )
 
 
1 Opening
2 Notulen jaarvergadering 20 februari  2018
3 Jaarverslag 2018
4 Financieel verslag
   Rapportage kascommissie
   Benoeming nieuwe kascommissie
5 Bestuursverkiezing
   Aftredend : mevr. Hannie Dragt
   Voorstel nieuw algemeen bestuurslid mevr. T Kooistra
   Bezwaren en eventuele tegen kandidaten kunnen tot aan
de vergadering ingediend worden .
   Ook kunnen kandidaten voor een nieuwe voorzitter tot
aan de vergadering ingediend worden .
6 Rondvraag
7 Sluiting

Ook vraagt of er voor 2019 belangstelling is voor een
meerdaagse reis , hier wordt positief op geantwoord  
Hannie verteld over de facebook bus : op facebook is een
enthousiaste groep leden die gezamenlijk tuin uitjes orga-
niseren en ideeën uitwisselen
 
7] sluiting
In korte tijd is er veel besproken , om 22 uur sluit Hans de
vergadering en wenst ons wel thuis

Notulen ledenvergadering van 20
feb 2018
1] Opening
Na een prachtige lezing over de verborgen stadstuin van
dhr Harrie Pierik opent de interim voorzitter Hans van
Wieren  om 21.40 de vergadering .
In zijn inleidings woord verteld hij dat het ledenaantal terug
loopt , hij geeft ons de opdracht mee om te proberen leden
te werven .
Ook is de vacature voor de voorzitter nog niet opgevuld !
Wie o wie heeft inspiratie om deze leuke groep Groei en
Bloeiers  aan te sturen .
Het nieuwe Jaarprogramma is bekend en ziet er verzorgd
uit , blijf deze avonden trouw bezoeken .
Het geplande reisje in juni is al helemaal volgeboekt , wat
erg fijn is .
Trots verteld Hans over de Blommetaal, alhoewel het
steeds een uitdaging is om hem gevuld te krijgen , daarom
komt hij ook met de vraag om een stukje over je eigen tuin
ervaringen of een andere  groen activiteit  te schrijven .
Er komt ook dit jaar een vervolg op Fryslân iepent syn túnen
, meer informatie komt in de volgende blommetaal .
Het landelijke leden aantal blijft stabiel , hopelijk blijft dit ook
zo
Ook komt er een nieuwe opzet wat betreft het N.K. bloem-
schikken , ook hier wordt U geïnformeerd via het maandblad
Groei en Bloei , het bestuur en de bloemschik coördinator.
En als laatste vraagt Hans nog naar nieuwe tuinkeurders .
 
2]Notulen Jaarvergadering .
Deze zijn goedgekeurd.
 
3]Jaarverslag .
Dit is goedgekeurd .
 
4]Financieel verslag.
De Kascommissie bestaande uit Anneke Vissers en Klaske
Schaap hebben de kas gecontroleerd en waren tevreden .
Benoeming nieuw kascommissie lid : dhr Hans van Wieren
stelt zich beschikbaar voor deze taak , samen met mevr.
Klaske Schaap gaan zij de financiën over 2018 controleren
.
Dhr P. Bonsma geeft nog even een kleine uitleg wat betreft
de financiën.
Omdat het leden aantal gedaald is, wordt  de bijdrage van
de K.M.T.P. ook lager .
Afgelopen jaar zijn we gestopt met het winkeltje met
bloemschik materialen de overgebleven materialen zijn
naar Roswitha en haar team gegaan , ook dit was financieel
gezien een verlies post .
Op de begroting voor volgend jaar is een verlies van 600
euro begroot  .
 
5] Bestuursverkiezing
Het bestuur draagt mevr. A. Vissers voor als algemeen
bestuurslid  , zij wordt met algemene stemmen gekozen .
 
6] Rondvraag
Klaske vraagt wanneer de open dag van de volkstuinvere-
niging is , Annie zal dit opvragen
Bertha verteld dat er 3 personen op reserve staan bij het
reisje

Komende aktiviteiten
15 januari 2019  Lezing van Douwe de Groot 
"Wilhelminapark Sneek"
Aanvang 19.45 uur , Zuiderkerk Sneek 
 
19 februari 2018  Algemene Ledenvergadering  met
na de pauze lezing over "gebruik van  grassen in uw
tuin"
 
Aanvang 19.30uur(ledenvergadering) en circa 20.00 uur
de lezing. Zuiderkerk Sneek
 
 

-8-



Jaarvergadering 2018
Inleiding
In 2018 was onze vereniging weer actief op velerlei gebied
.
Het jaar begon met de leden vergadering , deze werd ge-
houden op 20 februari 2018-12-19
 
Samenstelling bestuur  
????????? voorzitter  : vacature
Dhr P. Bonsma :   penningmeester
Mevr A. de Jong Vellenga :   secretaris
Mevr H. Dragt :    algemeen bestuurslid
Mevr A. Vissers :  algemeen bestuurslid
 
Coödinator Bloemschikken:  Mevr Corrie Terlouw .
 
Het bestuur is afgelopen jaar 5 x  bij elkaar geweest .
Zoals U bij de samen stelling van het bestuur kunt zien er
nog steeds geen invulling voor de voorzitter
 
Leden
Het aantal leden van onze afdeling bedroeg per
31-12-2018 : 186
30 leden hebben hun lidmaatschap opgezegd , gelukkig
konden we ook weer 19 nieuwe leden verwelkomen .
 
Blommetaal
Ons afdelingsblad de Blommetaal verscheen dit jaar 4 keer
.
Niet ieder lid ontvangt de blommetaal per post , vele leden
ontvangen hem digitaal .
Dhr H. van Wieren verzorgd de inhoud van de blommetaal
.
Er worden geregeld nieuwsbrieven verstuurd , deze worden
ook door Hans verstuurd 
Ook verzorgd hij de website van onze afdeling , dit gaat in
samenwerking met de website van het hoofdbureau, ko-
mend jaar worden beide websites geoptimaliseerd.
 
Lezingen en excursies 
20 februari , Lezing door  Dhr Harrie Pierik “de verborgen
stadstuin “ en algemene ledenvergadering; 20 maart Lezing
door mevr.Alie Stoffers “Tuinen in Cornwall”; 9mei, stek-
kenruil avond bij fam.Vijge;14juni Tuinreis naar tuinen in
Groningen; 16-17 juni Nationale open tuinenweekend;18
september Tuinkeuringsavond in Frittemahof; 9 oktober
Lezing door Andries Bierling “Encinacea,s,salvia,s enz; 13
november Workshop “Taart op staander”.
 
 
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 is dit jaar georganiseerd door dhr W. Snapper en
mevr. B Flapper Mous.

Vervolg jaarverslag
Fryslân ypent syn túnen 
Meer dan 50 tuinen van de leden van verschillende afde-
lingen in fryslân waren meerdere weekenden in juni, juli ,
augustus en september open voor plubliek , ook van onze
afdeling waren er verschillende tuinen open in verschillen-
de weekenden .
Grutsk en Grien 
9 september was er in het Rasterhoffpark  het Rasterhoff
festival Grutsk en Grien
Groei en Bloei afd. Sneek was hier vertegenwoordigd , in
samen werking met de pluktuin de bascule konden wij de
stand mooi inrichten en onze afdeling promoten en zijn deze
dag leuke contacten tot stand gekomen.
 
Tuinkeurings avond 
Op 18 september waren wij te gast in Frittemahof om de
jaarlijkse prijzen uit te reiken voor de mooiste particuliere
tuinen in Sneek en omgeving.
De tuinen zijn dit jaar gekeurd door 34 vrijwillige keurders
onder leiding van Hans van Wieren en Hannie Dragt , de
verzorging van deze avond was ook in handen van Hans
en Hannie .
Woningstichting Accolade Sneek vind het belangrijk dat de
tuinen ook aan de straatzijde er mooi bij liggen , de prijzen
bestonden uit een oorkonde  en een mooie groene prijs ,
aan het eind van de avond werd de stadsprijs uitgereikt ;
een waardering voor de mooiste tuin van Sneek .
 
 
Bloemschik activiteiten en bloemschik cursussen 
Ook dit jaar zijn er met veel enthousiasme bloemschikles-
sen gegeven in de locatie SBO de Wetterwille Simmerdyk
3  .
Het bloemschik jaar loopt van september tot april
De eerste 4 maanden van dit jaar waren er 4 groepen
bloemschikkers en 3 docenten,
De docenten Ellen Pool , Marjan Koster en Heleen Bergstra
zorgden voor leerzame avonden met leuke opdrachten ,
halverwege dit jaar , vanaf september , zijn we verder ge-
gaan met 3 groepen schikkers en 2 docenten , Marjan
Koster en Ilona Oostenveld  weten de schiksters zo te in-
spireren tot schitterende resultaten.
Ook was er weer een workshop in de Zuiderkerk , op 13
november gingen verschillende dames met een mooie taart
op staander naar huis .
Afgelopen jaar waren wij onder leiding van mevr. Oosterloo
 ook weer actief op de bazaars in de veemarkthal.  
 
 
Promotie activiteiten
Buiten de activiteiten van onze eigen afdeling waren wij dit
jaar aanwezig op het Grutsk en Grien festival in het
Rasterhoffpark
 

www.sneek.groei.nl
 
Vanaf voorjaar 2019 wordt onze website vernieuwd
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In memoriam, Alie Pot
Je had het leven lief.
Dat stond op de rouwkaart van Alie Pot- De Jonge
*Groningen , 26 Juli 1934         Sneek , 29 November 2018
                                          62 jaar getrouwd
Alie was een prachtige vrouw zij was altijd  positief.
Ze  bloemschikte in groep 1 van Groei en Bloei en was ook
lid van de studiegroep de Dotters.
Ze kon enorm genieten van de gezelligheid en  natuurlijk
van het bezig zijn met bloemen en materialen. Altijd zat de
kleur blauw in haar creaties en natuurlijk  stofjes of draad,
  anders was het geen stuk van Alie.
Elke les om circa kwart voor tien hoorde je  haar zeggen
“mijn mannetje staat klaar en die moest niet te lang wachten”
want als hij moest wachten dat vond ze vervelend voor hem.
De laatste bloemschik avonden merken dat Alie dat de
gezondheid van Alie slechter werd.
Ze was moe lag en lag zelfs een  een keer in het ziekenhuis
. Na dit ziekenhuis bezoek is Alie niet meer komen bloem-
schikken.
 Moelijk vond ze het ook dat zij geen tuin meer had  waar
ze altijd zoveel mooi materiaal viond waar ze mee kon
bloemschikken.
Ook ging ze altijd mee met de reisjes van de Dotters waar
ze heel erg van genoot.
Alie had bij ons nooit een slecht humeur , ze genoot en was
altijd tevreden.
We wisten dat het niet goed met haar ging maar zijn erg
geschrokken van het bericht dat zij in haar slaap is overle-
den.
Wij, zes dames hebben twee bloemstukken gemaakt in de
stijl van  Alie met veel blauw en een stuk met mooie witte
rozen. Bij  de rouwdienst waren er 17 dames aanwezig  van
de bloemschik groepen.
Het was een mooie afscheids dienst geheel  in de stijl van
Alie .
We wensen de heer Pot , kinderen, en kleinkinderen, en
allen die haar lief waren heel veel sterkte toe met dit  grote
verlies.
Ook voor de tijd die komt en de leegte voelbaar wordt
Wij bloemschiksters zullen Alie Pot vreselijk missen in ons
midden en op de bloemschik avonden en met de reisjes.
Namens de dames van het bloemschik groep 1 van Groei
en Bloei en de dames van de Dotters .
 
Klaske Schaap -Postma
 

Sneeuwklokjesbos op texel
Nog even geduld en dan kunnen we weer genieten van een
overvloed aan Sneeuwklokjes. Op de foto  een bos op Texel
waar vroeger een sneeuwklokjes kwekerij was. Deze ke-
wekerij was gewoon tudden de bomen. Omdat het rooien
van de bolletjes op die lokatie alleen met de hand kon en
niet met machines werd de teelt op die plek veel te duur en
in de 80er jaren van de vorige eeuw werd de kwekerij
verlaten en  vanaf die tijd  kan iedereen elk jaar genieten
van de weelderige uitgestrekte velden sneeuwklokjes.

-10-



Gardenista 2019
 
In mei 2019 wordt Gardenista gelanceerd, het nieuwe
evenement van Groei & Bloei. Alles wat met de vereniging
te maken heeft, krijgt een prachtig plekje op deze show.
Uiteraard kan bloemschikken als activiteit niet ontbreken!
Daarvoor wordt de grootste tent op het terrein ingericht
zodat iedereen kan genieten van die mooie hobby die
bloemschikken heet. Het bloemschikken zal overigens niet
alleen in de grote tent worden gedaan, maar óók in en rond
het kasteel, bij de horeca, op het podium waar optredens
plaatsvinden… Kortom: bloemschikken krijgt een heel mooi
gezicht op Gardenista.
 
Natuurlijk kan de organisatie van Gardenista dat niet alleen.
Wij zoeken vrijwilligers die de diverse werkzaamheden
kunnen doen voor en tijdens de show.
 
Wat moet er gebeuren?
Op 14 mei leveren alle deelnemers aan de bloemschikwed-
strijd hun creaties aan in de centrale tent. Ze zullen wegwijs
moeten worden gemaakt in de tent en geassisteerd worden
bij het installeren van hun werkstuk.
Op 15, 16, 17, 18 en 19 mei is de tentoonstelling van de
wedstrijdstukken en worden in de tent tal van activiteiten
rond bloemschikken georganiseerd die moeten worden
begeleid.
Ook bij het maken van bloemwerk in en rond het kasteel in
de dagen voordat Gardenista begint (13 en 14 mei) is as-
sistentie nodig. Bloemstylisten zullen samen met bloem-
schikstudenten delen van het kasteel, de loopbrug, het
restaurant en de podia aankleden. Ook zij zullen wegwijs
gemaakt moeten worden op het terrein en wellicht een
handje hulp nodig hebben van ons.
 
Vind je het leuk om een of meerdere dagen of dagdelen
deel uit te maken van dit bijzondere nieuwe evenement?
Dan zijn wij je erg dankbaar! Als je een hele dag komt
helpen, vergoeden we de reiskosten en verzorgen wij de
lunch en koffie/thee/fris gedurende de dag, daarnaast krijg
je 2 vrijkaartjes voor het evenement. Uiteraard zorgen we
er ook voor dat je passende kleding ter beschikking krijgt
als je ‘in dienst’ bent van Gardenista en dat je je auto op
een goede plek kunt parkeren.
 
Je kunt je opgeven bij Betsie Grondman (lambertha58@g-
mail.com). Vermeld daarbij graag ook alvast welke dag(en)
of dagdelen je beschikbaar bent in de periode van 13 t/m
19 mei 2019.
 
Met vriendelijke groet,
namens Gardenista,
Betsie Grondman
 
Kijk ook eens op onze website: www.gardenista.nl en
like ons op facebook: Gardenista_kmtp
 

Nieuwe leden:
De volgende personen zijn lid geworden van Groei en
Bloei en daarmee van onze afdeling Sneek.
Namens het bestuur van harte welkom en we hopen u
snel te ontmoeten bij een van onze aktiviteiten.
 
Mevr. A. Veenema  Sneek
Mevr. A. Vlieg Bolsward
Mevr. E.C Fisher Bozum
Mevr. C.A.L Uitenbrink Sneek
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Bestuur en Commissie
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.H.Dragt 06-30864363 dragt01@live.nl
alg.bestuurslid A.I mw.A.Vissers 0515-335660 anna.e.vvdv@gmail.com

Bankrekening G&B NL49RABO0113401000   

Commissies:    
Tuinkeuringen dhr. H.van Wieren 0515-414363 h.van.wieren@tele2.nl
 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 & website: dhr. H.van Wieren 0515-414363 groei.sneek@ziggo.nl

Volgende Blommetaal april/mei
2019
 
De Blommetaal is van ons- en voor ons allemaal ,
daarom zou het fijn zijn als u mooie tuinfoto,s, leuke
tuinverhalen , verhalen van bloemschikken enz naar ons
ging mailen om zo de volgende uitgave weer vol te krijgen
.
Copy inleveren/mailen voor 15 april 2019
groei.sneek@ziggo.nl
 

Lentetuin 2019
Van 28 februari tot 4 maart kunt u in Breezand weer genie-
ten van het voporjaar in al zijn pracht en praal. Tulpen,
narcissen en vele vele andere voorjaarsbloeiers worden
daar op een geweldige manier met een overkoepeld thema
tentoongesteld. Het thema voor de komende editie is "Vive
les fleurs".
Volg in Breezand de borden voor een goed parkeerplekje.
Entree 6,50 p.p
 
 


