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paddestoelen festival, bestuurs mededelingen, mooie stadstuin, komende
lezing ,nieuwe leden ,

excursie 2020 , uw tuin in de spotlicht en nog veel meer.

Blommetaal



Van de redaktie
Hallo lezers van de Blommetaal,
Toen u deze Blommetaal op uw mat of in uw mailbox vond
zult u misschien gedacht hebben dat deze Blommetaal
alleen gevuld zou zijn met paddestoelen/zwammen en meer
van dit jaargetijde.
Niet is minder waar!  U vind gewoon alle nieuwtjes van onze
afdeling in deze Blommetaal maar ik ben dit jaar gefasci-
neerd door paddestoelen. Deze zult u dan ook veel zien in
deze uitgave.

Zoals u heeft kunnen zien is onze website op dit moment
(nog) niet gevuld. Samen met Barbara Schreurder werken
we achter de schermen aan een volledig nieuwe inhoud.
Nog even geduld aub.
 
Ik wens u  veel lees- en kijkplezier en wil u al vast uitnodigen
om op 5 november naar de Zuiderkerk te komen waar ik
mijn lezing "Balkons en terassen anno nu "voor u mag
houden .
Er komen heel veel mooie, bekende en mider bekende
planten en bloemen voorbij, die het prima doen op terras
en balkon.
Misschien doet u inspiratie op voor het volgend tuinseizoen.
 
Hans van Wieren 

Wassen met Klimopblad (Hedera)
Dit hoorde ik laatst en heb dit inmiddels vele malen uitge-
probeerd.

Pluk ongeveer 10 bladeren en scheur ze in kleine stukjes.
In het blad zitten nl. zeepstoffen.
Daarna doe je ze in een waszakje en zo bij de was in de
trommel.
Ik gebruik het alleen voor de donkere was .Het resultaat is
geweldig !

Goedkoop en milieuvriendelijk.
Proberen maarrrr……

Voor meer gegevens over het gebruik  van klimopblad kun
je ook even googelen .
 

Groeten, Neeltje vd Lei
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Van het bestuur
Beste leden van Groei en Bloei afd. Sneek e.o.
Het is inmiddels weer volop herfst. Ik neem aan dat iedereen
druk bezig is de tuin winterklaar te maken. De verschillende
planten en bloemen hebben dit jaar heel lang gebloeid,
maar daar is nu toch wel verandering in gekomen. Alleen
de herfstbloemen houden het nog wat langer vol. Het is
duidelijk dat we in de toekomst toch rekening moeten
houden met een klimaatsverandering.
 
Eigenlijk ook niet zo verwonderlijk omdat de grondstoffen
welke in miljoenen jaren in de bodem zijn gevormd in en-
kele tientallen jaren voor een groot deel worden verbruikt.
Maar deze discussie zullen we maar aan anderen overlaten.
Laten wij ons maar meer bezighouden met onze eigen
tuinen en de natuur in het algemeen.
 
De winteractiviteiten van Groei en Bloei zijn weer begonnen.
Op 17 september hebben we de tuinkeuringsavond gehad,
georganiseerd door Hans van Wieren. Dit was ook dit jaar
weer een geslaagde avond.  Ook omdat de woningbouw
en de gemeente SWF op een heel positieve manier met
ons samenwerken. De samenwerking met Accolade be-
staat al langer, maar de Gemeente Sudwest Fryslan heeft
zich dit jaar bij ons aangesloten in het kader van Stichting
Steenbreek.
 
Ook de andere activiteiten zijn weer gestart. Zo zijn de
eerste bloemschiklessen op 3 september begonnen. Er zijn
3 groepen, nl. vergevorderden, gevorderden en beginners.
De beginnersgroep kan nog wel een aantal bloemschiksters
plaatsen. Mocht u interesse hebben dan kunt u contact
opnemen met de bloemschikcommissie.
 
Op 8 oktober is de eerste lezing weer geweest met als thema
"van vaste plantenborder tot The Dutch Wave" en op 5
november houdt Hans van Wieren een lezing over "Balkons
en terrassen anno nu".
 
Op 10 december is er de kerstworkshop, waar  onder leiding
van Annie de Jong, een kerststuk zal worden gemaakt.
Opgave kan per telefoon of per mail bij Annie (gegevens
achter op deze Blommetaal).
 
In 2020 wordt er weer "Fryslan iepenet syn tunen" georga-
niseerd. Wilt u uw tuin één of meerdere weekenden open-
stellen om anderen mee te laten genieten van uw tuin, dan
kunt u hiervoor contact opnemen met Hannie Dragt.
 
Zoals eerder gemeld is er nog geen voorzitter voor onze
afdeling, maar eigenlijk is die wel heel erg nodig. Zijn wij nu
roependen in de woestijn?
 
Wij zien u graag bij onze activiteiten en lezingen in de
Zuiderkerk in Sneek. Ook niet-leden zijn van harte welkom.
 
Het bestuur.

Gratis grote Agave
Deze Agave staat in de tuin van een buurvrouw en wordt
echt  te groot voor de winterstalling. 
 
Spanwijdte is ongeveer 90cm .
 
Zij zoekt op deze manier een plantenliefhebber die deze
Agave van haar wil overnemen en liefdevol wil verzorgen . 
In de zomer buiten , in de winter een lichte en vorstvrije
plaats.
 
Ben jij die liefhebber? 
Reageer dan per mail!  groei.sneek@ziggo.nl
 
Hans van Wieren 
 
 

Prettig 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 
organisaties op het gebied van wonen, zorg, welzijn 
en leefbaar 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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Een  stadstuin in Sneek
Het inrichten van een kleine stadstuin is voor veel mensen
een probleem.
 
Toch kan je van een kleine tuin  een prachtige groene oase
maken.

 
Heb je geen plek meer in de borders ? Denk dan eens aan
vaste planten in bloempotten of bakken.
 
Natuurlijk is het meer werk wat gieten betreft, maar het grote
voordeel is ook dat je regelmatig een scheut plantenvoeding
kunt toevoegen zodat deze vaste planten extra worden
verwend en dus nog mooier zullen worden ! 

 
Op een schaduwplek kun je varens, rodgersia, Japanse
wasbloem en tabularis neerzetten. Neem wel een ruime pot
met voldoende aarde.
 
Dit heeft als bijkomend voordeel dat de planten niet snel
zullen omwaaien.
 
In de halfschaduw kun je denken aan Hortensia’s. 

 
En voor een zonnige plek, maar liefst wel een plek waar
ook een windje komt, kun je kiezen voor een mooie, heerlijk
geurende roos. 
 
Theresa Dekker
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Website  afdeling Sneek
Zoals u heeft kunnen zien wordt er gewerkt aan onze
website.
 Namens de webmasters Barbara Schreuder &
Hans van Wieren nog even geduld aub!
 
 

"Balkons en terassen anno nu"
In een maatschappij waar we allemaal steeds ouder worden
zien we dat meer en meer mensen verhuizen naar een
appartement met balkon.
 
Het inrichten van een balkon of het mooi aankleden van
een terras zijn zaken die eigenlijk grotendeels hetzelfde zijn.
In deze boeiende lezing laat Hans van Wieren aan de hand
van vele mooie foto,s zien hoe je een balkon of terras
precies naar je eigen wensen gaat inrichten .
 
Het kan zelfs zo ver gaan dat een balkon wordt omgebouwd
tot een volwaardige tuin .
 
Om een idee te krijgen, zie www.tuinenanno.nu
 
5 november, Zuiderkerk Sneek , aanvang 19.45 uur

GROOTSE ASSORTIMENT 
TUINPLANTEN VAN FRIESLAND

We hebben volop mooie planten op ons groencentrum staan om tuin en terras mooi 
aan te planten. De herfst is de mooiste tijd om te planten, je hoeft niet veel water meer 

te geven en de planten gaan mooi vast wortelen doordat de grond nog goed op 
temperatuur is. Dit geeft de plant in het voorjaar een voorsprong en ze zien er dan in 

de zomer al volwassen uit. Meer weten? Breng een bezoek aan Greensales Balk, 
dan vertellen we alles over de voordelen van herfstbeplanting

PENNISETUM 
HAMELN

POTMAAT 19 CM
PER STUK  4.95

NU 3 VOOR 

€ 10,-

AANBIEDING

Herst 2019
Na een warme,droge en lange zomer is de herfst nu echt
begonnen. In de bermen,  parken en soms in de tuinen kom
je de meest mooie paddestoelen tegen .
In deze gehele uitgave vind u heel  veel foto,s van
paddestoelen & zwammen
Een lust voor het oog.
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Bloemschikken afd.Sneek
Op dinsdag 3 september zijn wij  weer begonnen met
bloemschiklessen.
Er waren drie verschillende opdrachten: Confetti, Vakantie
en Feestje.
Alle groepen bloemschikken op de dinsdagavond.
 De volgende data zijn : 2 november, 3 december, 7 janua-
ri, 4 februari, 3 maart en 7 april.
 
Vindt u/jij het leuk om eens een kijkje te nemen bij het
bloemschikken ,je bent van harte welkom in school Wette-
wille aan de Simmerdyk 3 te Sneek (achter het ziekenhuis).
We beginnen om 19.30 uur en zijn om 22.00 uur klaar.
Kom gezellig eens binnen lopen.
 
Tot ziens!
 
Corry Terlouw (bloemschikcommissie0

Nieuwe leden
 
 
De volgende personen zijn lid geworden van Groei en
Bloei en daarmee ook lid van onze afdeling.
 
Namens het bestuur van harte welkom en we hopen u
te zien bij een van onze afdelings aktiviteiten.
 
.
Mevr. W.H. Kingma   IJlst 
Mevr. Koot-de Vries  Sneek
 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
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Tulp Geranium
Deze geranium is een tulpgeranium ( Eigenlijk een Tulp-
Pelargonium).
Bijzonder is dat er nu na jaren 2 soorten bloemen in dezelf-
de kleur in gekomen zijn.

Neeltje van der Lei

Volgende Blommetaal 
De volgende uitgave vind u in Januari 2020 op uw
deurmat of in uw mailbox.
 
Copy voor deze uitgave uiterlijk 15 december in onze 
mailbox.
 
groei.sneek@ziggo.nl
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Mijn tuin in the spotlight
In de vorige Blommetaal werd mijn naam genoemd . 
 
Het is deze keer mijn beurt om foto’s op te sturen en een
verhaaltje te schrijven over mijn tuin. 
Tja dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan ….. eigenlijk
is er zoveel te vertellen. Je blijft je verbazen in de tuin met
alle leuke en minder leuke ervaringen. 
 
Zo ontdekte ik afgelopen zaterdag 05-10-2019 dat mijn
sering [nog of alweer] staat te bloeien , 
Bij enkele takken is het blad al helemaal afgevallen en daar
waar nog blad aan zit verschijnen nu bloemen.

 
 
De laatste 2 jaar heb ik meegedaan aan de open tuinenda-
gen van Groei en Bloei. Dit was erg gezellig en leerzaam ,
want er zijn weer leuke tips gegeven en ideeën uitgewisseld
. 
In een hoek van mijn tuin groeide en bloeide alles heel
moeizaam. De oorzaak hiervan was] een rode esdoorn die
heel veel voeding en vocht uit de tuin haalde. Hier werd ik
niet blij van. Een optie zou zijn om de esdoorn weg te halen,
maar omdat hij rood blad had stond hij ook wel weer leuk
in die hoek.  
Toen ik daar over sprak met enkele bezoekers en vertelde
dat ik eigenlijk niet wist hoe ik er mee aan moest, was het
antwoord “nou dan wist ik het wel, dan ging hij er uit “ 
Tja dat was een advies, maar nou moest het ook nog ge-
beuren. Toevallig maaide mijn buurman de buitenkant van
mijn tuin en aan hem heb ik gevraagd wie mijn boom om
kon zagen. 

 
Na een telefoontje naar de betreffende persoon kwam deze
nog diezelfde middag langs. Al pratend liepen we naar de
boom, ging hij  bij de boom staan, deed de armen er omheen
en zei: “Ze houdt niet meer van je. Ze wil je kwijt. “ Tja daar
stond ik  dan met enerzijds een schuldgevoel en anderzijds
opgelucht omdat de boom wegging en er weer een nieuwe
uitdaging was om een nieuwe hoek in te planten. Over 2
jaar geniet ik in de winter op een andere manier van de
boom. 

 
 
Iedere dag is er wel wat te genieten in de tuin, hetzij van
bloemen of van vogels en andere dieren . 
Wel merk ik, dat deze warme zomers invloed hebben op de
planten. Misschien moeten we wat de beplanting aangaat
ons aanpassen.. 
 
Ik wens jullie net zoveel tuinplezier toe als ik er aan beleef
en geef deze spotlight door aan Hannie Dragt .  
Veel succes Hannie ! 
 
==================================================
Graag voor 15 december  3-5 foto`s en een  stukje tekst
over je tuin en waarin je ook aangeeft aan wie de spotlight
doorgegeven wordt mailen naar groei.sneek@ziggo.nl
==================================================
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Op donderdag  18 juni  hopen we om 8.15 uur te vertrek-
ken vanaf Woonboulevard “de Hemmen”  bij  “v.d. Meer
Wonen”  Smidsstraat 12  na de auto’s op de aangewezen
plekken te hebben geparkeerd. We gaan de Afsluitdijk over
om in Hippolytushoef  twee tuinen te bezoeken.
Deze liggen in dezelfde straat en daarom gaan we de groep
splitsen, en halverwege de morgen wisselen we van tuin.
Het gaat om “de Waddentuin” van Tineke Mels (www.de-
waddentuun.nl)  en  “de Zonnehoek” van Ada Bays.  In
beide tuinen kunnen we genieten van mooie borders  en
hoekjes en natuurlijk koffie met iets lekkers. Rond het
middaguur vertrekken we naar een restaurant van een
bekende Nederlandse keten voor een lunchbuffet.
Nadat we  hiervoor ruimschoots de tijd hebben genomen
beginnen we aan het middagprogramma, dat bestaat uit
het  bezoeken van  de “Liefhebbers planten kwekerij van
“ Dieuwke Wijn in Winkel,  waar we ruim keuze hebben
(dus  als je grote plannen hebt vergeet dan niet een doos
of kratje mee te nemen )  om iets te kopen.  Wil je van te
voren  weten wat er zoal is kijk op de website: www.liefheb-
bersplantenkwekerij.nl  Hierna is het nog 3km rijden naar
de laatste tuin in Nieuwe Niedorp : “de Couwenhof” van
Anoeska  (www.decouwenhof.nl). Om hier te komen
moeten we  een heel klein eindje lopen langs een leuk
grachtje. Ook  hier ontvangen we koffie/thee met iets lek-
kers.

Tuinexcursie 2020 "Top in de kop"
Beste tuinliefhebbers,
 
Het is vast wel leuk om te weten, wanneer de dagexcursie
2020 staat ingepland en waarheen we deze keer hopen te
gaan. Toen we ons lijstje van de afgelopen jaren bekeken,
waarop van  alle jaren vanaf 2001 volledig staat welke
tuinen we hebben bekeken, viel het ons op, dat we sinds  
2006 niet meer in Noord Holland zijn geweest. In 2001 
waren we daar met de jubileum reis  “Nazomeren in Nie-
dorp” en in 2006  waren we in augustus in Opperdoes,
Midwoud , Zwaagdijk en de pompoenenboerderij in Wer-
vershoof.
Velen zullen zich de junireis van 2006 ook nog herinneren:
Met de koolvletten van de ene naar de andere tuin gevaren
in Scharwoude. Na  14 jaar wordt het dus weer  tijd om eens
een kijkje te nemen aan de andere kant van de Afsluitdijk.
Twee websites gaven ons vele keuzemogelijkheden name-
lijk  www.topindekop.nl en www.groeneroute.nl . 
Aan de hand van deze twee websites hebben we tuinen en
kwekerijen bezocht ten noorden van de lijn Den Oever –
Alkmaar en daar een keuze uitgemaakt 

 
Dan is het weer tijd om in de bus te stappen, die ons hope-
lijk weer veilig over de Afsluitdijk naar Sneek brengt, waar
we om ongeveer 18.15 uur hopen aan te komen. De kosten
voor bus, entree en consumpties tuinen en het lunchbuffet
bedragen € 49,- per persoon.  Vanaf maandag 3 februari
kun je je aanmelden bij Bertha  en/ of Willem.  Je aanmel-
ding is definitief als je binnen drie weken na aanmelding
hebt betaald. Op  31 maart moeten we beslissen of  de reis
door kan gaan.  Dan loopt de optie voor het lunchbuffet af.
Het minimum aantal deelnemers bedraagt 36 en het
maximum is  een bus vol. Ook andere afdelingen kunnen
zich aanmelden. Voor  adressen, telefoonnummers en
banknummer zie bij de adressenlijst in de Blommetaal.  Als
je per e-mail aanmeldt dan graag even plaats en telefoon-
nummer vermelden. Geef bij betaling goed door van wie de
betaling is. ( bank geeft soms andere namen door dan van
de deelnemer)

 
Verzoek: Wacht niet te lang met opgeven als je al weet,
dat je mee wilt. Je bent dan niet te laat en het bespaart
ons stress of er voldoende belangstelling is.
Hopelijk  tot ziens  op  donderdag 18 juni  2020.
Excursiegroet
 
Bertha Flapper en Willem Snapper
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Paddestoelen en berken 
De bekendste paddestoel is ongetwijfeld, de vliegenzwam.
Iedereen herinnert zich kabouter Prikkebeen , die zat op
een paddestoel met rood en witte stippen. Dus een vliegen-
zwam. Of er een berk bij stond vermeldt het liedje niet. Maar
een vliegenzwam (Amantina muscari) is min of meer ver-
bonden aan een berk (soms ook wel eens aan een eik of
een den, maar dat komt niet zoveel voor). De berk groeit
het beste op zure humeuze grond en heel toevallig houdt
de vliegenzwam daar ook van. Onder de grond zijn de
schimmeldraden van de paddestoel vergroeid met de
haarvaten van de boom. Niet slechts voor de gezelligheid,
maar ook hier gaat de liefde door de maag. De paddestoel
levert vitamientjes in ruil voor suikers die door de boomwor-
tels stromen. Zo hebben veel paddestoelen hun eigen
specifieke groeiplaats, waar iets te halen valt wat ze zelf
niet kunnen opnemen.
Op en bij de berk kunnen we nog meer paddestoelen vin-
den, b.v. de berkenzwam. Dit is een gaatjeszwam, die alleen
voorkomt op zieke- of dode berken. De schimmeldraden
dringen binnen via verwondingen en daarna gaat het snel
bergafwaarts met de boom. Als de boom eenmaal dood is,
gaat de berkenzwam gewoon door met de afbraak tot al het
dode hout is vergaan. Het is dus goed dat er paddestoelen
bestaan, anders bleven we met al dat dode hout zitten. Nog
belangrijker is dat het organische materiaal wordt terugge-
geven aan de bodem, zodat deze niet uitgeput raakt. De
schimmels en zwammen zorgen er voor dat de ruwe humus
wordt omgezet tot fijne bosgrond. Om in stand te blijven
hebben paddestoelen sporen, die heel gemakkelijk door de
wind met of zonder hulp van insecten worden verspreid.
 

Er bestaan diverse typen paddestoelen, maar twee groepen
daarvan zijn wel de belangrijkste n.l. de plaatjes- en de
buisjeszwammen. Bij de plaatjeszwammen lopen er vanaf
de steel naar de hoedrand plaatjes als spaken van een wiel,
met daar tussenin miljoenen sporen ( dit is goed te zien
door een spiegeltje onder de paddestoel te houden). Bij de
buisjeszwammen is dit gedeelte als een kussen vol gaatjes
die vol komen met sporen. Nu begrijpen we ook waarom
de paddenstoel bovengronds komt, want eigenlijk leeft hij
onder de grond. De paddestoel is als een bloem die zaad
moet verspreiden.
 

De berkenboleet (leccinum scabrum) zorgt er voor dat in
droge heidevelden de berk kan opgroeien omdat ze de berk
ongevoelig maakt voor de groeistorende schimmelpartner
van de struikheide. Verder vinden we in de buurt van berken
b.v. de groene berkenrussela, de berkenridderzwam en
diverse algemene melkzwammen. De heksenbezem wordt
veroorzaakt door een schimmel die veel op berken parasi-
teert. Deze schimmel prikkelt slapende knoppen om te gaan
uitlopen, zodat er een op een bezem gelijkend samenstel
van korte takjes groeit. Dit verschijnsel is verder niet
schadelijk voor de boom. Verder wil ik nog pleiten om
paddestoelen te laten staan, zodat sporen de kans krijgen
om nieuwe gebieden te veroveren.

Vliegenzwam

Berkenzwam

"Smeltende paddestoel"
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Groenten in de borders
Ook dit jaar kwam ik weer diverse borders tegen waar ge-
bruik wordt gemaakt van bladgroenten om de border te
vervraaien. Met name in het najaar valt dit enorm op omdat
de meeste bloeiende planten al  (ver) over hun hoogtepunt
zijn.
 
Hierbij een foto van het gebruik van Palmkool (soort boe-
renkool) in de border. Juist in de herfst is deze plant op zijn
allermooist.  Denk ook eens aan (rode) snijbiet, rode kool 
maar ook bijv. boerenkool  voor gebruik in de border. Leuk
en ...eetbaar.

Betaald parkeren bij Zuiderkerk !
Waarschuwing:
 
Vanaf 1 oktober heeft gemeente S.W.F. besloten dat er
dagelijks (ma-zat) tot 21.00 uur betaald moet worden voor
parkeren in de stad. Dus ook rond de Zuiderkerk.
Houd er rekening mee dat u de parkeermeter vult tot
21.00uur als u een aktiviteit in de Zuiderkerk gaat bezoeken
.

Kerstworkshop op 10 december
 
 
Onder leiding van Annie de Jong gaan we een  mooi
kerststuk met schors maken. 

Een prachtige tafeldecoratie!
 
De basis is voor iedereen gelijk , maar kan op verschillende
manieren, met verschillende materialen  en verschillende
kleuren opgemaakt worden.
 
Kosten inclusief koffie/thee en iets lekkers  20 euro p.p.
Zelf meenemen: Uw bloemschik gereedschap
 
Opgave voor 1 december bij Annie de Jong
anniedejong@ziggo.nl of 06-23286372
 
10 december ,Zuiderkerk Sneek, inloop 19.30 uur
 
 

Taal- en spellingcontrole 
Ook met de automatische spellingcontrole die in de di-
verse textverwerkers ingebouwd zijn blijft het noodzake-
lijk dat er ook iemand goed naar kijkt om taal-spel-en
stijlfouten uit de opmaak te halen om zo elke keer tot een
goed leesbare en (bijna) foutloze Blometaal te komen . 
 
Deze controle wordt al een paar jaar gedaan door
Uulkje Bonsma, echtgenote van onze huidige penning-
meester Pier Bonsma.
 
Hartelijk dank voor deze service, en ik hoop dat je dit nog
lang voor mij wil blijven doen !
 
Hans van Wieren 
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Bestuur en commissies   
Bestuur:    
Voorzitter Vacant   
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 mw.A.Vissers 0515-335660 anna.e.vvdv@gmail.com

Bankrekening Groei en Bloei Sneek  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

Bankrek. excursies o.v.v. Excursies G&B  NL98SNSB0914105442

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

Volgende activiteiten afd. Sneek
 
25-26 oktober   Fancy Fair   Veemarkthal Sneek
 
5 november       Lezing "Balkons en terassen anno nu" 
                           Zuiderkerk Sneek, aanvang 19.45 uur
 
10 december     Kerstworkshop 
 
14 januari          Lezing  "Tuin op de Haar"
                           Zuiderkerk Sneek, aanvang 19.45 uur
 
18 februari         Algemene ledenvergadering 
                           Zuiderkerk Sneek, aanvang 19.45 uur
 
 


