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Blommetaal



Van de redactie
Geachte lezers,
 
Hierbij ontvangt u wederom een nieuwe Blommetaal . Dit
blad word door onze afdeling vier keer per jaar uitgegeven
en het is de bedoeling dat naast berichten van bestuur en
commissies ook de leden in de uitgaves een kans krijgen.
Helaas is de input van jullie als leden zo minimaal dat het
moeilijk wordt om vier maal per jaar 12 pagina`s per editie
te vullen.
Vandaar ook dat deze editie een kleine editie is geworden
van slechts 8 pagina`s.
 
 
Ik wil u dringend oproepen om ook uw bijlage  aan ons blad
te gaan geven . We hebben rond de 200 leden in onze af-
deling . 
Ik neem toch aan dat daar best een aantal leden zijn die
iets leuks over hun tuin en/of bloemschikken met andere
leden willen delen.
Laat de mailbox overstromen!  groei.sneek@ziggo.nl
 
Hans van Wieren 
 
 
 Blauwe knoop floreert op industrie-
terrein de Hemmen in Sneek
De meeste Nederlanders zullen bij de Blauwe knoop den-
ken aan de Nederlandse Vereniging tot Afschaffing van
Alcoholhoudende Dranken.
Daar gaat dit artikeltje echter niet over. Ik wil het hebben
over de Succisa pratensis, een overblijvende plant uit de
Kamperfoeliefamilie.
De soort staat op de Nederlandse Rode lijst van planten als
algemeen voorkomend, maar sterk afgenomen.

 
Het zal inmiddels meer dan 20 jaar geleden zijn dat ik
achter ons bedrijfspand, aan de Leerlooiersstraat in Sneek,
een aantal zaden van de Blauwe knoop strooide langs de
randen van de oprit.

 
Een aantal zaden wist te kiemen en vrijwel ieder jaar
stonden er een aantal planten in bloei. Een enkeling
kiemde ook wel eens in de, niet meer gebruikte, oprit. Deze
bestaat uit een ruim 50 cm. dikke laag puin die rust op een
ondergrond van klei.
 
Tot onze grote verbazing stond het pad dit jaar vol met
Blauwe knoop, honderden exemplaren (ruim 80 m2)
zorgden in de nazomer voor een onvergetelijk schouwspel.
De bloemen produceren veel nectar en trekken veel insec-
ten, bijen en vlinders aan.
 
 
Het blijft vooralsnog een mysterie hoe de plant zich juist dit
jaar zo explosief kon uitbreiden. De Blauwe knoop, een
soort van enerzijds schrale, vochtige graslanden en ander-
zijds van onze krijtgrashellingen (Limburg). Het is toch
prachtig dat een soort die landelijk zo sterk achteruit gaat
een plekje heeft gevonden op een industrieterrein.
 
 
Op onze industrieterreinen liggen nog vele kansen voor
natuurlijke ontwikkelingen. Ik zou er voor willen pleiten dat
gemeenten, in samenspraak met de ondernemers, zich
meer gaan inzetten voor het vergroenen van deze gebie-
den.
 
NB
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Van het bestuur
Beste lezers van de Blommetaal,
 
Na een mooie zomer is het inmiddels weer november en
hebben we gelukkig mooi rustig herfstweer. Voorzover de
bladeren nog aan de bomen zitten zijn ze mooi verkleurd,
maar ook deze bladeren zullen binnenkort gaan vallen.
 
De meeste tuinen zullen vast al winterklaar zijn. Het advies
is om de minder winterharde planten met een laagje blade-
ren af te dekken.
 
Uiteraard zijn de activiteiten van het winterseizoen weer
begonnen, met op 20 september de tuinkeuringsavond. Op
4 oktober hadden we de lezing van de heer Bierling (van
Tuingoed Foltz) over Botanische rariteiten en exoten. Ook
zijn in oktober de bloemschikcursussen weer van start
gegaan.
 
Op 8 november komt Marijke Akerboom ons meer vertellen
over diervriendelijk tuinieren.
Dan volgt op 6 december de kerstworkshop. Hierover vindt
u meer informatie elders in deze Blommetaal.
 
Dan nog wat meer informatie over Groei en Bloei afdeling
Sneek e.o.
De functie van voorzitter is nog steeds vacant, terwijl
meerdere bestuursleden te kennen hebben gegeven er wel
mee te willen stoppen.
 
Het zou mooi zijn wanneer er leden zijn die zich beschikbaar
willen stellen om bestuurstaken over te nemen. Voor vragen
hierover kunt u altijd contact opnemen met één van de
bestuursleden.
 
De namen en telefoonnummers vind u op de achterzijde
van de Blommetaal.
Wij zien u graag op onze bijeenkomsten die voorlopig nog
worden gehouden in de Zuiderkerk.
 
Zoals bekend is de Zuiderkerk verkocht en zullen we een
nieuwe locatie voor onze bijeenkomsten moeten zoeken.
Hierover later meer.
 
Het bestuur.
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Bloemschik nieuws 
 
We hebbende afgelopen periode weer geschikt en wat zijn
er leuke creaties gemaakt!
 
De lessen in groendecoraties worden gegeven aan 2
groepen , groep 1 bestaat uit 16 personen.
 
De groep van de gevorderden hebben de eerste les gehad
van Ingrid Brunsting met als opdracht het verwerken van
kurk.
Kurk laat zich heel  eigenlijk eenvoudig verwerken en er zijn
prachtige werkstukken gemaakt.

 
Van de werkstukken zijn diverse foto’s gemaakt , deze
worden allemaal op onze afdelingswebsite (sneek.groei.nl)
geplaatst . Enkele foto’s kunnen we hier plaatsen zodat u
als lezer een idee krijgt

.
De groep beginners , liefhebbers, hadden als opdracht;
Herfsttaart .
In deze groep zitten 12 dames en zij hadden ook prachtige
materialen mee om een feestelijke taart van te maken.
Gezellig bloemschikken met de groep, van elkaar leren en
ideeën opdoen. Dit maakte dat ook deze avond heel leer-
zaam en gezellig was.
 
Ook de foto’s van deze creaties vind u terug op onze
website.
 
 Annie de Jong    
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Greensales kerstbomen aktie 2022
 
Ook dit jaar,vanaf eind november weer onze bekende
kerstbomen aktie:

 
Je koopt een kerstboom bij Greensales Balk en bij deze
aankoop ontvang je een waardebon van  hetzelfde bedrag.
 
Deze waardebon is volgend jaar (2023) vanaf februari weer
te besteden  aan vaste- en eenjarige planten en/of bomen
en struiken.
 
U bent van harte welkom !
 
Team Greensales Balk 
Tsjerkepaed 2
8571 RS Harich 
 

Geen tuin in de spotlight
 
Hallo allemaal,
 
Omdat "de spotlight"vooral rondgaat onder bestuur- en
commissieleden heb ik in de vorige Blommetaal een oproep
gedaan aan de lezers om zichzelf aan te melder als kandi-
daat voor deze rubriek.

 
Helaas is er geen enkele reaktie binnengekomen!
 
Dit is jammer want jullie zijn allemaal tuinliefhebbers  en
jullie hebben vast leuke weetjes en bijbehorende foto,s van
zaken in en rond jullie tuinen . 
 
Deze keer dus geen nieuwe spotlight . 
 

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

Graag ontvang ik als nog jullie input per mail.
groei.sneek@ziggo.nl
 
Hans van Wieren 
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Lezing: "Dromen van het voorjaar"
door Hans van Wieren.  
 
In deze lezing neemt spreker Hans van Wieren  u mee in
een boeiende reis door de tijd van pakweg januari tot en
met mei waarin alleen voorjaarsbloeiers en plantjes vanaf
de eerst bloeiende stinzenplantjes tot aan de mooie schil-
derachtige bloemen van de Akelei naar voren komen.

 
Met heel veel mooie foto’s krijgt u een idee hoe u uw tuin,
terras of balkon heel erg lang bloeiend en daarmee boeiend
kunt houden.
 
Met een klein beetje fantasie en een kleine inspanning is
dan bij uw voordeur, of op uw balkon of terras, een bloemen
explosie te zien waar menige passant jaloers op zal zijn.
 

Een visitekaartje voor uw straat en wijk en bovendien geeft
het u en uw gezin heel veel plezier.
 
In de pauze is er gelegenheid tot het kopen van leuke
(speciale) bollen op pot voor huis, tuin en balkon.
 
Dinsdag 10 januari 2023
Zuiderkerk Sneek
aanvang  19.45 uur
 

-6-



Kerstworkshop 2022
 
Op dinsdag 6 december 2022 zullen we onze jaarlijkse
kerstworkshop gaan houden in de Zuiderkerk van Sneek.
 
We gaan aan de slag met een

"Fantasie biedermeier in kerstsfeer". 
 
U dient zelf mee te nemen:
vuilniszak, snoeischaar, scherp mesje en een draadschaar.
 
Groei en Bloei zorgt voor de ondergrond en alle  overige
materialen !

 
Dinsdag 6 december 2022. aanvang 19.30uur.
 
Zuiderkerk Sneek , R. Bockemakade 7.
 
Kosten: 25,00 per persoon.
 
Opgave bij :  Annie de Jong
 lavenderdream@ziggo.nl of 06-23286372
 
 
                   ** Opgave tot uiterlijk 22 november ** 
 

Raadsel.....
 
Welke plant is dit ?    (foto 28 oktober)
 
Ik ben benieuwd wie  met het juiste antwoord komt.
 
groei.sneek@ziggo.nl
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Volgende editie 
De volgende editie van de Blommetaal zal in januari 2023
verschijnen.
Copy uiterlijk 15 december 2022 in oze mailbox
groei.sneek@ziggo.nl

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 lavenderdream@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

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

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

Afdelingswebsi-
te:

mw. B .Schreuder 06-25376921 groei.sneek@ziggo.nl

 dhr.H van Wieren 06-21234276  

www.editoo.nl


