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Binnenkort een feestje? , Wandeling in Wilhelminapark, De bostulp bij
Epemastate, Dubai Miracle Gardens , bloemschikken en nog veel meer.

Blommetaal



Binnenkort een feestje?
Op de jaarvergadering van de Dotters in februari jl. werd
opgemerkt dat onze afdeling al lang bestaat en dat er
verschillende leden al erg lang lid zijn.
Om alles helder te krijgen moest er actie ondernomen
worden!
 
Er liggen bij mij verschillende mappen met informatie, maar
waar begin je te zoeken en waar vind je zoiets, dus is er
een mailtje richting hoofdbureau gegaan. Van het secreta-
riaat kwam het antwoord dat onze afdeling op 22 februari
1961 is opgericht …….nog 2 jaar en dan bestaan we 60
jaar!!
 
Maar een vereniging zonder leden heeft geen bestaans-
recht en als die vereniging al zo lang bestaat hoe zit het
dan met de leden is de volgende vraag. Vanuit de bloem-
schikhoek weet ik dat er dames zijn die al heel lang lid zijn,
dus volgende actie: een mail naar de afdeling leden om de
recente ledenlijst. Deze is per post mij toegestuurd en in
een verloren uurtje zijn de lidmaatschapsjaren achter de
aanmeldingsdatum gezet.
 
Tja… en dan kom je tot de conclusie dat er leden zijn die
al meer dan 50 jaar!!!! lid zijn . Hieraan moet  natuurlijk wel
aandacht geschonken worden. Hoe we dat willen en zullen
doen, daarop komen we in de volgende Blommetaal terug.
 
Namens het bestuur
Annie de Jong

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

Agenda afdeling Sneek
14 mei Stekkenruil avond 
fam Vijge Fiifgeawei 33a Offingawier, aanvang 19.30 uur
 
8-16 juni Nationale Tuinweek "De Levende Tuin"
 
18-19 juni Meerdaagse Tuinenreis afdeling Sneek
 
17 september Tuinkeurings avond
Restaurant van Frittemahof, Frittemaleane, aanvang
19.45 uur
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De Dubai miracle gardens
In januari van dit jaar hebben wij de Dubai Miracle Gardens
bezocht.
 
Meteen bij binnenkomst werden we overweldigd door de
grote hoeveelheid bloemen, kleuren, en vormen.
Er staan enorme "beelden" van olifanten, katten enMickey
Mouse figuren en nog veel meer, en zelfs een heel vliegtuig.
 
Die zijn allemaal bedekt met potjes met bloemen en/of
groene plantjes. In elk potje een slangetje voor water en
voedingsstoffen. We zagen vooral éénjarige bloeiers, bij-
voorbeeld heel veel bloemrijke petunia's, ook in prachtige
hangpotten.
Het was een belevenis om deze tuinen te bezoeken!
Wilt u er ook een indruk van krijgen, zoek dan via internet
even naar Dubai Miracle Gardens.
 
Hanne Sikkema

Nieuwe leden:
De volgende personen zijn lid geworden van Groei en
Bloei en daarmee ook van onze afdeling Sneek e.o.
Namens het bestuur van harte welkom en we hopen u
snel te ontmoeten bij een van onze regionale aktiviteiten.
Mevr. G. vd Meulen Sneek
Mevr. K. de Jong Workum
Mevr. C. van der Linde  Woudsend
Mevr. A. van Nieuwenhuijze Brtitswert
Mevr. E. Noordhuis Goenga
Dhr B.A. Schikkenberg Sneek

Van het bestuur
Beste  leden van Groei en Bloei Sneek e.o.,
Inmiddels is het weer echt voorjaar en zullen velen van ons
weer volop in de tuin bezig zijn. Alles begint weer te groei-
en en te bloeien. April wordt dan ook niet voor niets de
grasmaand genoemd.
Dachten we eind februari dat het voorjaar zijn intrede had
gedaan, toen kwam maart nog met veel kou en regen. Door
het watertekort van het afgelopen jaar was het echter ook
wel nodig dat er nog een flinke hoeveelheid water zou
komen om het grondwaterpeil weer enigszins op het ge-
wenste niveau te krijgen.
Op 19 februari hebben we de algemene ledenvergadering
gehouden. Het jaarverslag en het financieel overzicht zijn
onveranderd goedgekeurd. Tevens is er een bestuurswis-
seling geweest; Hannie Dragt was aftredend en Tryntsje
Kooistra is met algemene stemmen als haar opvolgster
benoemd. Wij heten haar van harte welkom in het bestuur.
Op 26 maart is de laatste lezing van deze winterperiode
geweest. Brian Kabbes vertelde op een zeer humoristische
wijze over vaste planten voor elke situatie. Het was ook de
best bezochte lezing van het afgelopen seizoen met meer
dan 50 aanwezigen.
Op 6 april was het NNBE (Noord Nederlands Bloemschike-
venement) in Ureterp,  waar ook 7 dames van onze afdeling
aan mee hebben gedaan. Annie de Jong heeft hier de 2e
prijs gewonnen. Van harte gefeliciteerd met dit succes!
We zijn dan nu ook echt weer aan het einde gekomen van
het winterseizoen.
Dit houdt echter niet in dat alle activiteiten van Groei en
Bloei al zijn afgelopen.
Op 14 mei is onze jaarlijkse plantenruilavond bij de familie
Vijge in Offingawier. Dan is er van 15 tot 19 mei een grote
manifestatie van Groei en Bloei op kasteel Ophemert in de
Betuwe. Omdat dit nogal een eind rijden is hebben Bertha
Flapper en Willem Snapper een busreis georganiseerd om
daar op donderdag 16 mei naar toe te gaan. Voor degene
die mee gaan, vergeet niet uw lidmaatschapskaart mee te
nemen i.v.m. korting op de toegangsprijs!
Ook hebben zij een tweedaagse tuinreis georganiseerd
naar Papenburg. Dit is op 18 en 19 juni.
Op 6 juni is er een rondleiding in het Wilhelminapark in
Sneek. Meer hierover vindt u elders in de Blommetaal.
Binnenkort zullen ook de tuinkeurders weer in actie komen
om de mooiste tuinen in onze regio op te zoeken.
We hopen natuurlijk allemaal op een mooie zomer, maar
dan wel iets minder droog dan het afgelopen jaar.
 
Het Bestuur
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Open tuinen in Friesland 2019
Hallo Allemaal.

In mei starten we weer met open tuinen voor  Fryslan iepe-
net syn tunen 2019.
Meer dan 30 prachtige tuinen zijn vrij toegankelijkvoor het
publiek.

Helaas hebben we geen lezingen meer om de boekjes uit
te delen  maarr ze zullen bij enkele tuincentra ,camping ,
VVV Kantoor,en bloemen winkels  enz liggen.
Ook worden ze uitgedeeld in de bus naar Gardenista,en in
juni met het reisje naar Papenburg.
Uiteraard staat het complete boekje binnenkort digitaal op
onze website www.sneek.groei.nl
 We hopen dat het weer een prachtig tuin seizoen mag
worden,en dat degenen die de tuinen bezoekt weer met
veel inspiratie naar huis mogen gaan.

En de tuin eigenaren wens ik veel succes.

 Hannie Dragt.

Wandeling door het Wilhelminapark
Na een boeiende lezing over het Wilhelminapark op 15
januari 2019 kwam de opmerking dat het ook wel leuk zou
zijn om met Dhr de Groot naar het Wilhelminapark te gaan
om al deze  bijzondere planten ,struiken en bomen te
kunnen bekijken .
 
We hebben contact gehad met Douwe de Groot en hebben
het volgende afgesproken:
 
De excursie is DONDERDAG 6 junI .
                         Aanvang 19 uur
                         Kosten 2.50  euro p.p
 
Maximaal aantal deelnemers 25 personen [ vol is vol ]
 
Opgave bij Annie de Jong  tel 06-23286372
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Tuinen in Californie: Elisabeth F.
Gamble Garden

 
 
 
Deze tuin ligt in  Old Palo Alto ongeveer een halfuurtje rijden
van waar onze zoon woont.
De tuin is genoemd naar Mevr. Elisabeth Gamble, een telg
uit het rijke Gamble geslacht die hun geld hebben verdiend
in de farmaceutische industrie. Wij kennen de naam nog
steeds  van Proctor en Gamble!
 

 
 
 
 
Elisabeth kocht in 1902 een stuk land van ongeveer 1
hectare groot, daar werd een prachtig huis opgezet met
rondom een mooie tuin. Kosten nog moeite werden ge-
spaard en de beplanting bestond oorspronkelijk uit alleen
maar uit Californië afkomstige bomen en planten.

 
 
Na haar dood werd het huis met tuin geschonken aan de
stad Palo-Alto. Die maakte er een non-profit organisatie van
met de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen van deze
prachtige locatie konden genieten.
 
 
 

 
 
En dat is gelukt, het is een oase van rust en schoonheid
geworden. Dat is ook te danken aan zo’n driehonderd
vrijwilligers die er mee bezig zijn!
Je kunt op vele plaatsen in de tuin vanaf de straat zo naar
binnen wandelen, maar na half negen s’avonds mag je er
niet meer in.
In het grote huis zijn nu de kantoren van de organisatie
gevestigd en er is ook een logiesmogelijkheid. Verder kun
je de locatie huren voor bruiloften, feesten en partijen.
 
De tuin heeft een grote diversiteit aan planten en prachtige
bomen. Er is een rozentuin, pluktuin, groentetuin en een
Wisteria-tuin. Verder zijn er paden die tussen prachtige
borders lopen!

 
 
Ze zijn trots op hun Lathyruskwekerij. Toen wij er waren
bloeiden ze volop en er was net een vrijwilligster mee bezig.
We kwamen met haar aan de praat en ik kreeg spontaan
een bosje Lathyrus van haar! Thuisgekomen heb ik ze in
de slaapkamer gezet en wij hebben nog zeker een week 
van hun heerlijke geur genoten
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Als je langs de Californische snelwegen rijdt, zie je hele
velden met oranje slaapmutsjes (Californische Poppy’s
daar genoemd), het is een soort nationale plant. En je ziet
daar ook langs de weg schitterende witte bloemen van
ongeveer 1 meter hoog. Wij hebben vele kwekers bezocht
om die plant te zoeken en de naam te leren, maar niet
gevonden.
Tot mijn grote vreugde stonden deze planten hier ook met
naam: Romneya Coulteria. Bij alle planten in deze tuin
stonden overigens de namen; heel goed gedaan!
We hebben ze natuurlijk gefotografeerd zodat u ze ook kunt
bewonderen.

 
De volgende keer ga ik u vertellen over de tuin van Ganna
Walska genaamd “Lotusland” in Santa Barbara.             
 
Anneke Vissers

Ieder jaargetijde staat de tuin schitterend in bloei, zodat de
mensen van Palo-Alto en omgeving het hele jaar kunnen
genieten van deze prachtige tuin!
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De Bostulp rond Epemastate
 
Ik fiets bijna dagelijks langs Epemastate in Ysbrechtum. Nu
is de natuur daar net als de directe omgeving eigenlijk het
hele jaar gelijk. Behalve in het voorjaar dan zijn er in het
park rondom Epemastate diverse stinzenplanten te bewon-
deren.
Grote hoeveelheden sneeuwklokjes gevolgd door de boe-
ren crocus , die door het huidige groenbeleid rond Epe-
mastate behoorlijk onder druk staan, gevolgd door de
Bostulp. Ik heb het idee dat deze Bostulp het juist beter doet
met het huidige groenbeheer want toen in begin april weer
langs de oprijlaan van Epemastate reed zag ik zowaar grote
vlakken met Bostulpen terwijl in mijn idee enkele jaren
geleden er zo er zo af en toe eentje in bloei kwam en de
rest alleen maar blaadjes produceerden .

 
Er staan er duizenden Bostulpen op deze Toegangs weg
naar het mooie poortgebouw en zoals gezegd was er in het
verleden weinig bloei te zien en dat is nu wel anders. Zie
bijgaande foto,s
Het mooie van eenbostulp is dat deze "geknikt"uit de grond
komt en zich tijdens de bloei opricht naar de zon . Hierdoor
is deze tulp echt anders dan onze cultuurtulpen die we
meestal in onze tuinen tegenkomen.
Wil je deze Bostulp graag  hebben houd er dan rekening
mee dat deze tulp "in het groen"uit de grond gestoken moet
worden en verplant. Dat betekend vlak na de bloei uitschep-
pen en verplanten. Wacht je net als bij een cultuurtulp tot
alle  is afgestorven en haal je dan de bollen uit de grond
om ze te verplanten zullen deze bollen niets of bijna niets
doen .
Tot slot even de beschrijving van de Bostulp door Wikipedia:
 
De bostulp (Tulipa sylvestris) is een bolgewas, dat behoort
tot de leliefamilie (Liliaceae). Het is de enige tulpensoort die
in Nederland in het wild voorkomt. De eerste opgave dateert
al uit 1568. De plant komt voornamelijk op buitenplaatsen
voor op vochtige, voedselrijke, kleiige grond. De bostulp
wordt ook wel tot de stinsenplanten gerekend.
De plant wordt 20-50 cm hoog en heeft een kale stengel.
De plant vormt lange ondergrondse uitlopers met aan de
top een nieuw bolletje. Hierdoor kan de plant zich verder
verspreiden. Onder schaduwomstandigheden bloeit de
bostulp niet.

De bostulp bloeit in Nederland in april en mei met 7-8 cm
grote, geurende, gele bloemen. De nog gesloten bloemen
zijn knikkend. De bloemdekbladen zijn botanisch gezien
kelkbladen, waarvan de binnenste aan de voet gewimperd
zijn. De meeldraden zijn aan de voet behaard en de kleine
stempels zijn met de top van het vruchtbeginsel vergroeid.
 
Hans van Wieren

Volgende Blommetaal
De volgende editie kunt u eind augustus 2019 op uw mat
of in uw mailbox verwachten.
Copy uiterlijk 15 augustus (liefst eerder!)
groei.sneek@ziggo.nl
 
Ik wens u een mooie zomer toe met veel tuinplezier!
Hans van Wieren 
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Noord Nederlands bloemschikeve-
nement op 6 april 2019 in Ureterp.
Op zaterdag 6 april werd er door Groei & bloei een bloem-
schikevenement georganiseerd, met o.a. een bloemschik-
wedstrijd voor beginners en gevorderden, voor leden en
niet leden. Er deden in totaal 56 bloemschikkers/sters mee,
waarvan 7 dames van de Afdeling Sneek. Het kampioen-
schap vond plaats in multifunctioneel centrum “De Wier” in
Ureterp,
De bloemschikkers moesten om 09.00 uur aanwezig zijn
en konden, na een kopje koffie, aan de opdracht beginnen;
de opdracht was van te voren niet bekend, dit was een
verrassing. Men hoefde alleen gereedschap mee te nemen,
alle bloemen en materialen werden door Groei & Bloei
verzorgd.
Iedereen kreeg anderhalf uur de tijd om een bloemstuk te
maken, waarbij alle per persoon beschikbare bloemen en
materialen moesten worden gebruikt/verwerkt.
Toen iedereen klaar was, werden alle werkstukken door
een professionele jury beoordeeld.
Na de lunch, tijdens de jurybeoordeling, was er in een an-
dere zaal een bloemschikdemonstratie door Hans Zijlstra,
bloemstylist in Groningen, en o.a. bekend door zijn deelna-
me aan het WK bloemschikken in Philadelphia (USA), in
februari van dit jaar.

 
Hans maakte enkele prachtige bloemstukken/boeketten,
waarvoor hij de basis van tevoren zelf had gemaakt. On-
dertussen vertelde hij vol enthousiasme over zijn deelname
aan het WK.
Na de pauze, waarin een verloting was waarbij de door
Hans Zijlstra gemaakte bloemstukken werden verloot, be-
sprak Berend Krottje op leerzame wijze een deel van de
door de deelnemers gemaakte werkstukken.
Hierna was de prijsuitreiking: voor iedereen was er een
certificaat met de beoordeling en de drie deelnemers met
de hoogste score (bij beginners en gevorderden) kregen
een prijs. De winnaar van de eerste prijs bij de gevorderden
kreeg tevens een Gouden ticket voor het bloemschikeve-
nement op Gardenista. Het was erg leuk om te horen dat
Annie de Jong, die had meegedaan met de gevorderden,
de tweede prijs had gewonnen; een prachtig resultaat! Van
Harte Gefeliciteerd Annie met deze prijs (een prachtige
vaas).
Na de prijsuitreiking was er gelegenheid om alle werkstuk-
ken te bekijken.
Het was een zeer geslaagde en goed verzorgd (mid-) dag.
 
Tryntsje Kooistra
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Mooiste Zomertuin van 2019
 
In deze maand zijn de wijken weer verdeeld over de 30 
tuinkeurders en en hebben ze allemaal instrukties meege-
kregen voor het bekijken en keuren van alle zichtbare tuinen
in Sneek en de omliggende dorpen.
De tuinen worden gekeurd in Juli
Onderstaand een foto van de winnaars van de stadsprijs
2018  , de bewoners van Kastanjehof aan de Stationsstraat.
 
De tuinkeurings avond staat gepland voor  dinsdag 17
september  in het restaurant van Zorgcentrum Frittemahof.
Aanvang 19.45 uur
U bent van harte welkom!
 
Hannie Dragt  en Hans van Wieren
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Bloemschikken "Een ei hoort er bij"
Al deze bloemstukken zijn gemaakt door onze bloemschik
cursisten. Wilt u ook komen bloemschikken ? Het nieuwe
bloemschikseizoen  start in september 2019
Meer informatie bij Corry Terlouw 0515-336144
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Bloemschikken "Winters  Wit"
Al deze bloemstukken zijn gemaakt door onze bloemschik
cursisten. Wilt u ook komen bloemschikken ? Het Nieuwe
bloemschikseizoen start september 2019
Meer informatie bij Corry Terlouw 0515-336144

Even voorstellen....
Op de Algemene ledenvergadering in februari 2019 ben ik
in het bestuur gekomen van Groei & Bloei Afdeling Sneek.
Het is daarom misschien wel leuk dat ik mij even aan ieder-
een voorstel.
Mijn naam is Tryntsje Kooistra-Sikkema, geboren in Dro-
geham, een dorp in de Friese Wouden. Ik ben dus een echte
Wâldpyk. Na de middelbare school en mijn Schoeversop-
leiding, waarvoor ik twee jaar in Arnhem heb vertoefd, ben
ik in Sneek terecht gekomen, waar ik al weer 40 jaar met
veel plezier woon en werk. Ik ben al vele jaren getrouwd
met Luitzen en samen hebben wij drie kinderen, die alle
drie in Sneek zijn geboren en ondertussen hun plekje elders
hebben gevonden.
Mijn hobby’s zijn lezen, wandelen, schaatsen op natuurijs,
reizen, maar bovenal tuinieren en bloemen/bloemschikken
en alles wat met de natuur te maken heeft. Ik zit al jaren op
bloemschikken bij Groei & Bloei. Ook ben ik lid van de “-
Dotters”, een bloemschik/studieclub. Sinds een jaar of acht
ben ik lid van Groei & Bloei en bezoek altijd met veel plezier
de avonden met lezingen over zeer diverse onderwerpen
m.b.t. tuinen en natuur. Ook mijn zus Hanne is sinds een
paar jaar lid van Groei & Bloei Sneek, zodat wij gezellig
samen “ op pad” kunnen.

 
Van jongs af aan heb ik een tuintje gehad. Mijn vader had,
naast zijn drukke werk als boer, een grote moestuin en
daarnaast nog een bloementuin. Van hem heb ik denk ik
het virus geërfd. Vroeger stond bij ons voor de boerderij
een oude sarcofaag (stenen kist) waarin ik mijn eerste
plantjes plantte. Dit tuintje werd steeds groter, omdat ik ook
de grond rondom ging bewerken en beplanten. Plantjes
vond ik her en der, o.a. bij het afval van de plaatselijke
bloemist dicht bij onze boerderij. Ook haalde ik bij de buren
stekjes. Niets werd gekocht.
Sinds ik in Sneek woon heb ik een “echte” tuin, waarin ik
met veel plezier aan het werk ben (maar ook graag zit). Ik
hou van een volle tuin met zoveel mogelijk bloemen. Ik heb
de afgelopen jaren een paar keer meegedaan met de Open
tuindagen, maar omdat het een hele klus is om voor de
Open dagen alles een beetje netjes en op orde te krijgen,
heb ik dit de laatste jaren maar aan mij voorbij laten gaan.
En nu zit ik dus in het Bestuur van Groei & Bloei. Ik zal eerst
als algemeen bestuurslid een jaar meedraaien en lang-
zaamaan taken van Annie de Jong overnemen.
Jullie zullen mij dus regelmatig ontmoeten bij Groei & Bloei;
er staan voor de komende tijd leuke activiteiten op de
agenda. Ik heb er zin in.
 
Tryntsje Kooistra-Sikkema
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Bestuur en Commissie,s
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 626828714 lkooistra@home.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

Gratis af te halen Kweektafel
Gratis af te halen een kweektafel van Aluminium en
kunststof 
afmeting: 3,6mx0,80m x0.85m  (lxbxh)
 
De tafel is een beetje beschadigd
Graag eerst even  bellen : 058-2502952
 
Hinke Bouma, Klaiterp 2 , Wiuwert
 


