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Kerstworkshop 7 december 2021
Op 7 december om 19.30 uur is er onze jaarlijkse kerst-
workshop in de Zuiderkerk.
 
De dames van het bestuur hebben een mooie creatie uit-
gezocht die we met elkaar gaan maken. 
 

 
 
 
Dit  tafelstuk is door iedereen te maken! Er staan voorbeel-
den op de tafel en mocht u hulp nodig hebben dan kan dat
altijd.
 
Kosten van deze avond zijn € 27.50  inclusief koffie/
thee en wat lekkers.
We gaan tot een maximum van 25 deelnemers en vol is vol!
Graag contant en als het kan gepast betalen.
U neemt zelf een mesje , tangetje en  snoeischaar mee .
Opgeven bij :
 
Tryntsje: 06-26828714 of Annie: 06-23286372
 

Paddenstoelen in het Rasterhofpark
Toen ik op 20 oktober bezig was met het samenstellen van
deze editie zag ik op Facebook een bericht voorbij komen
van Ype van der Werf uit Sneek.
 
Ype is de beheerder van het Rasterhofpark. Dit bericht viel
mij op door een aantal foto`s van bijzondere paddenstoelen.

 
De laatste jaren is het in het Rasterhofpark aan het einde
van het jaar een explosie van paddenstoelen. Elk jaar
komen er meer soorten bij . Ik wil u deze foto niet onthouden.
Eigenlijk is het overbodig om te zeggen,maar een rondwan-
deling in het park is op dit moment zeker de moeite waard!
 
Hans van Wieren 
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Van het bestuur
Beste leden van Groei en Bloei Sneek e.o.
De herfst heeft weer zijn intrede gedaan en velen van ons
zullen bezig zijn om de tuin winterklaar te maken.
Gelukkig zijn we over het hoogtepunt van de pandemie
heen en hebben we onze activiteiten weer kunnen opstar-
ten. Zo zijn in september de bloemschikcursussen weer
begonnen.
Op 21 september hebben we de tuinkeuringsavond gehad,
waarvan u een verslag elders in de Blommetaal vindt.
Op 29 september hadden we de plantenruil georganiseerd,
welke we normaal in mei houden.
De animo hiervan viel een beetje tegen, mogelijk mede
omdat het weer niet uitnodigde om hierheen te gaan. De
familie Vijge had echter de garage beschikbaar gesteld
waardoor we mooi droog konden staan. Naast het ruilen
van plantjes is er uiteraard ook gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om de laatste nieuwtjes uit te wisselen. Dat
heb je als je elkaar zo’n lange tijd niet hebt gezien.
 
Op 5 oktober  was de lezing van Watze Bokma over “De
Eexterhof”. Een heel interessant verhaal over het aanleg-
gen van een tuin met alle valkuilen welke je dan tegenkomt.
Deze bijeenkomst is helaas matig bezocht. Mogelijk hebben
de mensen nog een beetje corona-angst. Ook weten we
van verschillende personen dat ze met ziekte te maken
hebben. We wensen hen veel sterkte en gezondheid toe.
 
Het zou mooi zijn als ze er op de volgende bijeenkomst op
9 november door Jos Ketelaar over “Herfst met paddestoe-
len” weer bij kunnen zijn.
 
U bent van harte welkom op deze avond.
 
Het bestuur.

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

Komende activiteiten
 
9 november 2021
Lezing door Jos Ketelaar  "Herfst met Paddestoelen".
 
7 december 2021
Kerstworkshop,  aanvang 19.30uur  zie elders in deze
uitgave.
 
11 januari 2022
Lezing door Modeste Herwig " Het kleurenpallet van de
tuinontwerper.
 
Alle lezingen en de workshop worden gehouden in de
Zuiderkerk , R. Bockemakade 7 Sneek. De lezingen
hebben aanvangsttijd 19.45 uur.
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Tuinkeuringsavond 2021
 
Op dinsdagavond 21-09-2021 was er weer een tuinkeu-
ringsavond van Groei en Bloei Sneek. De organisatie van
deze avond was in handen van Hans van Wieren en Cees
Hollander. Vorig jaar konden het tuinkeuren en de tuinkeu-
ringsavond wegens Corona niet doorgaan, maar dit jaar is
het toch weer gelukt. Omdat Frittemahof toch nog wat
huiverig was voor een groot aantal bezoekers in de zaal,
was de avond dit keer in de Zuiderkerk, een prima locatie,
waar iedereen goed rekening met de 1,5 m afstand kon
houden.

 
Deze avond werd georganiseerd in samenwerking met
Accolade en de gemeente SWF in het kader van Stichting
Steenbreek.
 
Na de opening door Hans van Wieren (die ook de presen-
tatie van de hele avond voor zijn rekening nam) namens
Groei en Bloei Afd.Sneek, kwamen namens de gemeente
SWF mw. Rebekka Bruin en dhr. Douwe de Groot aan het
woord. Zij gaven uitleg over de actie “Steenbreek” (tegel
eruit, plant erin) die in de gemeente SWF een groot succes
is. De gemeente SWF stimuleert en subsidieert de aanleg
van geveltuintjes. Er wordt hard gewerkt aan vergroening
van de stad, wat door  heel Sneek te zien is en ook in an-
dere plaatsen in de gemeente. Meer groen wil zeggen:
betere waterafvoer, betere lucht, meer schaduw, meer
leefgebied voor dieren, minder geluid en minder stress.

 
Hierna werd overgegaan tot de prijsuitreiking m.b.t. de best
vergroende tuin in SWF door wethouder Erik Faber. De heer
Faber sprak lovend over de behaalde resultaten en felici-
teerde de prijswinnaars. De eerste prijs ging naar de fami-
lie Talsma uit IJlst, die hun hele tuin hebben vergroend en
tot een paradijsje voor mens en dier hadden omgetoverd.
 
De heer Luuk van der Wal van Accolade reikte de prijzen
uit aan de huurders van Accolade met de mooiste zomer-
tuinen. De heer Van der Wal is blij met de samenwerking
tussen Groei en Bloei Sneek, de gemeente SWF en Acco-
lade. Ook Accolade is bezig met vergroening, met name
ook bij wooncomplexen probeert zij mooiere “bloemen”-tui-
nen aan te leggen. De eerste prijs bij de huurders ging naar
mw. Roswitha Oosterloo. Zij is lid van G&B Sneek en actief
als bloemschikster.
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Nieuwe leden
De volgende personen zijn lid geworden van het lande-
lijke tijdschrift Groei en Bloei en daarmee meteen lid van
onze afdeling
Namens het bestuur van harte welkom en we hopen u
te zien op onze afdelings activiteiten.
 
mevr. Jorna-Kroon   Sneek

 
 
In de pauze werd als altijd de verloting gehouden, met als
prijzen prachtige bloemstukjes. Deze bloemstukjes waren

gemaakt door een team van eigen bloemschiksters.
 
Na de pauze werden de winnaars van de tuinkeuringen door
Hans van Wieren bekend gemaakt. In totaal werden de in
15 wijken in en rondom Sneek gekeurd. Als prijzen waren
er natuulijk de oorkondes en mooie planten en plantenbak-
ken. Leuk te vermelden dat mw. Roswitha Oosterloo ook
de eerste prijs in haar wijk won (Stadsfenne). De stadsprijs
werd dit jaar gewonnen door de fam. Faber, Kaar 16 (Tinga).
De uitslagen en de foto’s van de diverse tuinen zijn bij Hans

van Wieren op te vragen.
 
Tenslotte bedankte Hans alle aanwezigen voor hun komst
en Cees Hollander voor het maken van de vele foto’s voor
deze avond.
 
Pier Bonsma, penningmeester van Groei en Bloei Sneek
bedankte Hans voor het organiseren, samen met Cees
Hollander,  en presenteren van deze geslaagde avond door
hen een kleine bloemenattentie te overhandigen.

 

Greensales Balk in november
De herfst is de beste planttijd van het jaar!
Volop keuze in haagplanten , fruitbomen , heesters,
buxusvervangers en vele bomen.

 
 
Kerstbomen aktie 2021
Vanaf eind november is er ook weer onze spectaculaire
kerstbomen aktie.
U koopt een  Greensales-waardebon voor het bedrag van
de kerstboom en u krijgt deze boom vervolgens helemaal
gratis mee!
De waardebon kunt u in 2022 inwisselen voor prachtige
planten/bomen/struiken naar keuze.

 
We nodigen u graag uit voor een bezoek aan Greensales-
Balk .
 
Greensales Balk
Tsjerkepaed 2
8571 RS Harich 
 
 
 

Tryntsje Kooistra
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Mijn tuin in de Spotlight
Beste tuinliefhebbers,

Mijn naam is  Neeltje van der Lei en ik woon sinds 1993
 met mijn man Dirk aan de Sudergoweg in IJlst.
Het is een hoekwoning met een tuin er omheen op het
Zuidwesten.
De voortuin is 10 meter breed en 5 meter diep. Om de hoek
is het ongeveer 5 meter breed en daar is het circa 30 meter
diep.
De tuin heeft zich in de loop der jaren vele gezichten gehad
en zich ontwikkeld tot wat het nu is.

Tijdens de reisjes van Groei en Bloei heb ik vele ideen
opgedaan en ook vaak vaste planten gekocht.
De borders zijn dus ook gevuld met vele vaste planten.

In het voorjaar bloeien er onder andere Tulpen Crocussen
, Blauwe druifjes ,Boshyacinten, Camassia`s ,Hyacinten en
Kievitsbloemen.

Hierna nemen de vaste planten het stokje over.
Zoals : Pioenrozen,kaukasische vergeet me niet, gewone
vergeet me niet,Akeleien in verschillende kleuren, Phlomis 
Stachys, Scabiosa,Lavendel, Persicaria,Amsonia,witte
Klaver en  diverse grassen.

Er staan er ook veel soorten rozen tussen en voor de
wintergroene planten o.a. Schoenlapper en Mansoor, win-
tergroene Varens,2 Bol Catalpa’s en 2 Sierkers(Prunus),
hulst  op stam  en Buxus.

Helaas is ook in IJlst de buxusmot in grote getale gekomen
waardoor het een strijd is om de buxusplanten groen te
houden.

Aan de zijkant herhalen dezelfde planten zich en nog
aangevuld met Persicaria, Pruikenboom, Vlinderstruik,
Asters, Hortensia, Amsonia, verschillende Grassen, Cle-
matissen, Hemerocalissen in verschillende kleuren. Iris,
hoge ruit,rode Venkel, en Veronica.
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Ook een lei appelboom tegen de muur. In de hoogstam
appelboom een nestkastje waar elk jaar de koolmezen
nestelen.
Het hele jaar hangt er netje met pinda’s waar ze dan met
z’n allen aanhangen.

De achtertuin is 10 jaar geleden veranderd. Er kwam een
camper die daarmoest staan. Er werd bestraat en er kwa-
men borders.  Drie leiplatanen  zorgden er voor dat  de
camper vanaf de weg minder zichtbaar was.

In de borders staan een etage conifeer ,een Japanse es-
doorn, donkerrood bloeiende veronicastrum ,Hortensia
Annabel, mini appelboom , sierappel Red-Sentenel,klim-
hortensia en rozen New Dawn.

Tegen de garage muur ook nog een blauwe druif.

In de border hier  floxen ,lavendel ,sedum, erigerion akelei,
muurbloemen.

Kleine perenboom en druiven langs de pergola.

De tuin word door een beukenhaag afgeschermd langshet
openbare trottoir.

Als ik dit zo omschrijf wat er  in de tuin staat aan planten
zijn het best veel.
Het zijn geen grote groepen,maar een losse beplanting.

Natuurlijk zijn er vast ook planten die ik vergeten ben.

In potten staan nog geraniums, ruit ,vrouwenmantel,
ezelsoor,
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Ik kweek ook elk jaar zelf  tomaten ,aardbeien,sla,blauwe
bessen in potten.

Als laatste staat er een wormencompostbak waar ik alles
uit de
keuken in gooi. De wormen doen hun werk. De “wormen-
pies”
gaat verdund bij de planten en de rest t.z.t. ook in de tuin.

Lieve mensen dit was een kleine omschrijving van mijn tuin.
 
Ik geef de pen door aan Emkje de Jong-de Jong
 
Wat doe je tegen de buxusmot?
Welke schade richt de buxusmot aan ?
De buxus is een erg geliefde plant bij heel wat tuiniers. Dat
is te merken aan de hoeveelheid buxussen in de tuinen in
Nederland. Veel buxusplanten betekent het ideale buffet
voor de buxusmot, want de rupsen van deze mot zijn in
staat om in zeer korte tijd alle buxusplanten aan te tasten
en kaal te eten.
De buxusmot is afkomstig uit Azië en kwam vermoedelijk
naar Europa via geïmporteerde buxusplanten. De vlinders
verschijnen in april en mei, de vleugels zijn wit met een
donkerbruine rand. Ze leven ongeveer acht dagen en zet-
ten hun eitjes in kleine groepjes (eispiegels) af op de on-
derkant van het blad van hun favoriete waardplant.
 
De jonge rupsen zijn vuilgeel en krijgen bruine lengtestre-
pen. Volgroeide rupsen zijn felgroen met een zwarte kop
en zijn zo’n 4 cm groot, ze hebben nu zwarte stippen en
lichte en zwarte lengtestrepen. De rupsen verpoppen tot
een felgroene pop met donkere strepen en vlekken.

 
Ze verkleurt crèmekleurig bruin naarmate de adulte vorm
zich binnenin de cocon ontwikkelt.
 
Schade uit zich vooral in dode blaadjes, kale takjes, blad-
skeletten en spinsel. Grote hoeveelheden rupsen resulte-
ren uiteindelijk in kaalvraat van de buxus. De eerste scha-
de is meestal lastig te zien. De vraatsporen van jonge
rupsen zijn eerder kleine mineergangen of blaasmijnen
omdat ze het bladmoes aan de onderkant van het blad
wegschrapen. Al snel beginnen ze bladeren aan elkaar te
spinnen, waardoor de schade steeds meer opvalt.
De rupsen kun je het jaar door op je buxusplanten aantref-
fen, vlinders en poppen enkel in korte periodes tussen april
en september. Gedurende het hele groeiseizoen zijn er dus
rupsen aanwezig, die de buxus volledig kaal kunnen vreten.
De plant krijgt daardoor geen kans te herstellen en zal
uiteindelijk afsterven. Voor zover bekend komt de buxusmot
in Europa alleen voor op buxus en laat ze andere planten
ongemoeid.

 
Wat kun je doen tegen de buxusmot?
 
Preventief:
Biodiverse tuinen zijn het tegenovergestelde van monocul-
turen waar een diertje als de buxusmot alles kan kaalvreten.
De ideale remedie tegen massale plagen zoals die van de
buxusmot nu, is dus je tuin om te vormen naar een biodi-
verse tuin, waar een mix van planten staat die allerlei nut-
tige dieren aantrekken.
 
 
Daar is zeker plaats voor een paar buxusplanten, maar dan
in combinatie met andere planten, aangepast aan bodem-
type en standplaats. Benieuwd welke planten in jouw tuin
passen? 
 
Bestrijding;
 
De meest milieuvriendelijke bestrijding is de rupsen en
poppen met de hand te verwijderen. Je kunt de schade
beperken door de buxus in april of mei te controleren en de
eventueel aanwezige rupsen weg te nemen. Daarmee
voorkom je de toename van de populatie in de zomer. Kijk
of er aangevreten of aan elkaar gesponnen takjes zijn met
uitwerpselen erin. Meestal vind je daar vlakbij de groen met
zwarte rupsen, die uiteindelijk zo’n 4 cm lang worden.
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Open tuinen 2021-2022
Het bestuur, dat vanwege Coronamaatregelen het afgelo-
pen jaar en begin dit jaar niet heeft kunnen vergaderen,
kwam op 7 augustus j.l. weer voor het eerst bijeen. Toen
pas kwamen wij tot de ontdekking dat het “Open Tuinen”
evenement in onze afdeling niet goed was geregeld. Een
beetje laat dus. De reden is dat de opentuinencoördinator
er in februari mee gestopt was en dat was niet aan het
bestuur doorgegeven.
 

 
Tijdens de vergadering van 7 augustus is toen besloten dat
ondergetekende het opentuinen werk zou overnemen. Ik
heb vervolgens de opentuinen-eigenaren bezocht waarbij
bleek dat de normale dingen die bij het openstellen van de
tuinen aanwezig behoren te zijn, zoals bordjes, pennen,
flyers, enz. niet aanwezig waren en dat is natuurlijk niet de
bedoeling. Ik zal proberen dat in de toekomst weer tijdig te
regelen.
 
Eind augustus, na het laatste opentuinweekend in onze
regio, heb ik de tuineigenaren opnieuw bezocht om hun een
kleine attentie namens de afdeling Sneek te brengen en
tevens een enquêteformulier te overhandigen teneinde hun
ervaringen te kunnen vernemen.
 
Deze formulieren zijn alle keurig ingevuld geretourneerd en
het bleek dat de ervaringen met bezoekers erg positief
waren uitgevallen. Deze eigenaren schromen niet dat de
volgende keer weer te doen, en dat vinden wij erg enthou-
siasmerend! Dus, als u denkt: “ik zou ook wel eens andere
mensen van mijn mooie tuin willen laten genieten”, aarzel
dan niet en geef u bij mij op.
 
Mijn contactgegevens vindt u op de achterzijde van “Blom-
metaal”. Ik kom dan bij u langs. Bedenk, de grootte van uw
tuin is niet van belang, het gaat meer om uw enthousiasme,
uw creativiteit en het genot van uw  tuin!
Mijn eigen ervaring is dat het bijzonder leuk is om andere
mensen met dezelfde hobby in eigen tuin te ontvangen en
daarbij van elkaar te horen en te leren!
 
Uw opgave voor 2022 moet wel vóór begin april binnen zijn
i.v.m. het tijdig kunnen drukken van het boekje en de flyers.
 
 
Bij voorbaat mijn dank.
 
Anneke Vissers

 
 
De pop is lichtgroen tot bruin en zit in een dicht spinsel
tussen de samen gesponnen bladeren. Verwijder zoveel
mogelijk rupsen en poppen met de hand. Voer aangetaste
plantendelen en levende rupsen altijd af in een goed geslo-
ten zak. Gooi ze dus niet levend in de groencontainer om-
dat ze dan kunnen ontsnappen. Hebben je buren ook buxus,
waarschuw hen om verdere verspreiding tegen te gaan.
Verdere schade van de buxusmot kun je tegengaan door
je buxus regelmatig te controleren en zo nodig de rupsen
te verwijderen tijdens de zomer en herfst. De spinsels kun
je wegknippen. Zwaar aangetaste planten graaf je best uit
of knip je bij de grond af. Voer de verwijderde plant onmid-
dellijk in een afgesloten zak of container af.

 
De rupsen en hun spinsels kun je ook redelijk eenvoudig
met een stevige waterstraal uit de hogedrukreiniger uit je
buxus spuiten, waarna de plant zich kan beginnen herstel-
len. Overlevende rupsen veeg je nadien bijeen. Je doet ze
bij het restafval, of -om hen te doden- vries je ze in en leg
je ze later op de compost. Bedenk echter dat deze aanpak
veel water verbruikt en zeker in tijden van aanhoudende
droogte niet de meest duurzame oplossing is. Je gebruikt
beter regen- of grondwater dan drinkbaar kraanwater.
 
Bij de tuincentra zijn ook diverse spuitmiddelen verkrijgbaar
tegen rupsen , dus ook tegen de buxus rups. Kijk goed naar
de bestanddelen van deze middelen want enkele zijn erg
giftig voor  dieren die in water leven (vissen- kikkers enz)
en ook giftig voor bijen-hommels en vogels.
Gelukkig zijn der ook eco bestrijdingsmiddelen te koop .
Deze middelen zijn iets mider effectief maar zijn minder/niet
schadelijk voor ander leven.
 
Bedenkt wel dat de buxuxmot voorlopig een jaarlijks terug-
kerende plaag zal zijn . Ongestoord genieten van de busus
zal de komende jaren niet mogelijk zijn .
 
U kunt altijd overwegen om de bestaande buxus na een
aantasting te rooien en te vervangen door een  van de buxus
vervangers die inmiddels  ruimschoots verkrijgbaar zijn.
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In groep 1 is er in de eerste les veel over techniek gespro-
ken , in les 2 en 3 is hier mee gewerkt .

Bloemschikken
We hebben de eerste 3 lessen van het bloemschikken al
weer gehad . Leuke inspirerende lessen met nieuwe ideeën
en uitdagingen .
Wat hebben we toch een mooie hobby !!
Vaak, om de creatie zo natuurlijk mogelijk te maken , lekker
naar buiten , struinen en zoeken wat je voor een bepaalde
creatie kunt gebruiken .
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Groep 2 had tijdens les twee de opdracht om boeketjes te
maken van [droog]bloemen  en [uit een oud kookboek]
papieren bloemen te maken .
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Bestuur en Commissies
Bestuur:    
Voorzitter Vakant   
Penningmeester dhr.P. Bonsma 0515-432265 ubonsma@hotmail.com
Secretaris mw.T.Kooistra 06-26828714 lkooistra@home.nl
alg.bestuurslid mw.A. de Jong 06-23286372 anniedejong@ziggo.nl
alg.bestuurslid mw.A.Vissers 0515-335660 anna.e.vvdv@gmail.com
aspirant bestuurslid mw. T. Hendriksma   

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

Afdelingswebsite: mw. B .Schreuder 06-25376921 groei.sneek@ziggo.nl
 dhr.H van Wieren 06-21234276 groei.sneek@ziggo.nl

Volgende Blommetaal
 
De volgende editie zal in januari 2022 verschijnen.
Copy voor deze volgende editie uiterlijk 15 december in
onze mailbox a.u.b.
groei.sneek@ziggo.nl
 
 
 
In verband met de juiste opmaak van het blad de
artikelen en foto`s separaat aanleveren!

www.editoo.nl


