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Tuinkeuringen 2019, Vakantiekiekjes, Bloemschiknieuws , Tuinenreis
2019, Van het bestuur, Nieuwe Allium soorten en nog veel meer.

Blommetaal



Komende activiteiten
17 september Tuinkeurings avond
Frittemahof Sneek , aanvang 19.45 uur
 
8 Oktober   "Van vaste plantenborder tot Dutch Wave"
 Lezing in Zuiderkerk Sneek, aanvang 19.45 uur
 
5 November  "Balkons en Terassen anno nu"
Lezing in Zuiderkerk Sneek, aanvang 19,45 uur
 

Tryntsjes vakantiekiekjes
Deze zomer hebben mijn man en ik maar liefst twee mooie
reizen mogen maken. In juni zijn we naar Corsica geweest
en in augustus naar het Griekse Kos. Op vakantie ga je
natuurlijk foto’s maken.
Nu heb ik de leuke, misschien wat rare gewoonte om geen
personen of landschappen op de foto te zetten. Natuurlijk
doe ik dat tussen door ook wel, maar bloemen, bomen en
andere zaken uit de natuur hebben mijn voorkeur, evenals
stillevens, die je al wandelend door kleine, soms bijna
verlaten dorpjes en stadjes tegenkomt.

 
Waar een ander misschien al snel aan voorbij loopt, zoals
een mooie oude deur, felgekleurde vruchten en kruiden op
een boerenmarkt, een mozaïeken vloer en dergelijke zijn
voor mij juist zaken om vast te leggen.
 
Planten, bloemen of bomen hoeven niet bijzonder te zijn,
maar het is maar net waar mijn oog op valt. Het kan een
heel eenzaam bloemetje zijn, ergens boven in de bergen
of een prachtige of juist gekke kleurencombinatie van
bloemen met wat de omgeving te bieden heeft.
 

 
Je komt de mooiste kleuren en planten en bloemen tegen.
Zelfs de meest verdorde en uitgebloeide bloemen kunnen
voor een prachtig plaatje zorgen.
 

Het gaat mij puur om de lol om vast te leggen wat ik mooi
vind, het hoeft een perfecte foto te zijn. Ik heb ook niet een
dure camera, maar gebruik gewoon mijn mobiele telefoon.
Ik heb zo maar een greep uit de door mij gemaakte foto’s
gemaakt om te laten zien wat ik bedoel.
 
Nu zijn deze foto’s op Corsica en Kos gemaakt, maar ook
gewoon in Friesland, zelfs in eigen tuin zijn dergelijke foto’s
te maken.
 

 
Misschien is het leuk om in je eigen omgeving ook eens op
zoek te gaan naar mooie, kleurige, kromme of bijzondere
zaken en deze vast te leggen.
 
Alvast veel plezier gewenst.
 
Tryntsje Kooistra
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Van het bestuur
Beste leden van Groei en Bloei afd. Sneek e.o.
 
Deze zomer loopt weer naar zijn  einde en voor de meesten
van ons zit de vakantie er weer op. Het was weer een zomer
met extreem weer. Als ik denk aan de droogte in het
voorjaar en de hittegolf in juli ben ik blij dat het weer toch
weer een beetje  normaal Nederlands wordt. Volgens
sommigen zijn er verschillende planten die dit jaar bijzonder
hoog zijn geworden. 
 
Nu we augustus weer bijna achter ons hebben gelaten
beginnen we ook weer aan onze activiteiten van het seizoen
2019-2020.
 
Zo beginnen we op 3 september weer met de bloemschik-
cursussen. De cursus voor gevorderden en ver-gevorder-
den is vol, voor de beginnerscursus is nog ruimte. Voor
opgave: zie achterop deze Blommetaal.
 
Ook is er in september de tuinkeuringsavond in Frittemahof.
Altijd een leuke avond waarbij we de mooiste (voor)tuinen
van Sneek en de omliggende dorpen kunnen bewonderen.
Tevens kunt u ideeën opdoen voor een aanpassing of in-
richting van uw eigen tuin.
 
Op 8 oktober is er dan weer onze lezing van het seizoen,
verzorgd door mevrouw Geertsema, met het thema: van
vasteplantenborder tot The Dutch Wafe.
 
Het duurt nog bijna een half jaar voordat de ledenvergade-
ring plaatsvindt, deze is op 18 februari 2020. Voor het be-
stuur zoeken we nog steeds een voorzitter en dan ook een
bestuurslid. Wanneer u over deze functies meer wilt weten
kunt u contact met een bestuurslid opnemen en desgewenst
een bestuursvergadering bijwonen om te weten wat het
allemaal inhoudt.
 
We nodigen u van harte uit om een of meerdere bijeenkom-
sten bij te wonen, de toegang is gratis!
 
Het bestuur.

Greensales Balk 
Graag nodigen we u uit als tuinliefhebber om een bezoek
te brengen aan Greensales balk

Wij bieden een enorm assortiment tuinplanten, heesters ,
bomen en nog veel meer.
Veel planten komen van onze eigen kwekerij .
Laat u verrassen door het grote assortiment
 
Een nieuwe soort , van eigen kwekerij ;

 
" Hydrangea paniculata Sunshine Lady".
 
Hij word ca 100 cm hoog
Bloeit met grote witte pluimen die later verkleuren naar
rose-rood.
Een mooie aanwinst voor uw liefhebbers tuin
 
 
Greensales Balk bv
Tsjerkepaed 2
8571 RS Balk
info@greensalesbalk.nl

Nieuwe leden afdeling Sneek
 
Mevr. Frankena- Lep    Raerd
Mevr. Koehoorn - vd Meulen    Sneek
Mevr. Brenninkmeijer- Corbey   Warns
Mevr. Leemburg- Groeneveld   Koudum
Mevr. Zwaferik  Bolsward
Mevr. Schoonbergen - Tjalsma  Sneek
Mevr. K de Jong    Workum
Mevr. van de Linde   Woudsend
Mevr. Nieuwenhuijze  Britswert
Mevr. Noordhuis  Goenga
 
Namens het bestuur van harte welkom bij onze afdeling
en we hopen u snel te zien bij een van onze  afdelings
activiteiten!
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Bijzondere Allium, een aanrader!
Allium triquetrum of Driekantig look is een sterke verwil-
deraar en zeer geschikt voor de wilde tuin waar ze haar
gang kan gaan! Van oorpsrong komt Allium triquetrum voor
in het Middellandse Zeegebied waar ze zowel in Noord-
Afrika tot in ver in het Franse binnenland groeit. 

Driekantig look heeft smal blad en bloeit in het voorjaar met
vele witte bloemen. Elk bloemblad heeft in het midden een
groen streepje. Driekantig look is tevens een lange bloeier
en is geschikt voor vochtige grond.
In augustus /september is deze Allium te bestellen op de
diverse webshops.

Website Groei en Bloei 
Hallo Leden van Groei en Bloei afd.Sneek,
 
Landelijk is bepaald dat onze afdelingssite een andere in-
deling krijgt . Hiervoor moet de webmaster  nog al wat werk
verrichten om de inhoud van de oude site actueel te houden
en eventueel  over te zetten  naar  de nieuwe site.
 
Helaas is mijn kennis van de huidige,oude, website nog
steeds niet groot genoeg zodat me ik er  goed mee kan
redden. Dit betekend dat ik er voor gekozem heb in novem-
ber een cursus webmaster Groei en Bloei te gaan volgen
om alles te leren van de nieuwe website.
Voor u als lid en lezer betekend dit concreet dat tussen
september en pakweg eind november onze afdelings
website  niet volledig actueel zal zijn, en wellicht geheel niet
gevuld/on line..

 
Indien er belangrijke zaken zijn  het bestuur u met nieuws
brieven en de Blommetaal op de hoogte houden .
 
Mijn excuses  voor de eventuele overlast.
 
Hans van Wieren 
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Verslag Tuinenreis 2019 (dag.1)
Ons Twee daagse tuin reisje op Dinsdag 18 Juni 2019
naar  Oost Groningen en Duitsland.
 
We waren met 42 personen en onder de goede leiding van
Willem Snapper en Bertha Flapper.
In Sneek moesten we opstappen wat altijd heel wat tijd kost
want de tassen en kratjes moeten allemaal in de opslag van
de bus gezet worden,want er moet ook het een en ander
(planten) mee terug.
Om kwart over acht vertrokken we.
Het weer zag er goed uit, dus op naar Groningen!
 
Om 9.45 waren we bij de Eerste tuin en de koffie en cake
smaakte prima! We werden in twee groepen verdeeld 
en er werd uitleg gegeven.
Er was een vrouwenhoek en en  mannenhoek  met al-
lemaal planten met vrouwen-en mannen namen 
Ik moet zeggen, een prachtige tuin om te bezoeken.
 
Om 11 uur weer in de bus op naar de volgende tuin.
De Tuinfleur in Oostwold van de fam. v Delden is een
zeer lange tuin met allemaal tuin kamers,allemaal op
kleur.  In de laatste kamer kon je op het terras zitten en
het uitzicht op het Oldammermeer was prachtig.
De eerste planten gingen hier al de bus in. 
Op naar tuin nummer 3.  Hier konden we lekker rond
lopen in een gemeentelijk park met heel veel rozen.
Zelfs de Maxima roos was aanwezig. Helaas viel deze
roos ons ons wat tegen en de meeste mensen gingen 
ook al snel in de schaduw zitten want het was onder-
tussen al behoorlijk warm aan het worden.

 
Op naar tuin nummer 4, deze tuin was in Duitsland.
We reden ongeveer een uur voor we bij de volgende
tuin waren. 
Naar Esklum bij de familie Diddens die hadden 30 jaar
geleden een oude dorps school gekocht met een per-
ceel van 4500 m2 grond.  Deze tuin was helemaal naar
eigen inzicht aangelegd wat ik zelf een hele mooie tuin
vond. Ook hier weer koffie en thee gehad met iets lek-
kers er bij.
We hebben deze dag heel veel lekker zelf gebakken
koek of cake en appelgebak  gehad .

 
Op naar ons hotel, we slapen in een Kedi hotel dat was
een prima keuze. Mooie kamers met goede bedden. 
Na aankomst waren we allemaal lekker opgefrist en
toen op naar de lokatie waar we gingen eten.
 
De chauffeur ging ons  voor. Het was net een moeder-
eend met haar  kuikens zo liepen we achter de chauffeur
aan. Alle auto s bleven er even stil staanom er naar te
kijken. We hebben wel er om gelachen .
We hadden een leuke chauffeur maar toch misten we
Dirk v d Lei die nu echt met pensioen is gegaan.
Het eten was prima in ieder had wel zin in eten want we
hadden al heel wat stappen gezet. Annie de Jong had
de stappen teller aan staan die had het over acht dui-
zend stappen. Een hele prestatie met die warmte. 
 
Na het eten zaten velen nog op het terras waar heel wat
af is gelachen  met wat drankjes en veel lol .
Ik denk dat de meesten sliepen als rozen en droomden
van alle mooie bloemen die we deze dag hebben gezien 
 
Willem en Bertha bedankt voor deze mooie dag want
het vele werk is door jullie gedaan.
We hebben  genoten !
 
Klaske Schaap
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Verslag Tuinenreis 2019 (dag.2)
Na een goede nacht in hotel “Kedi” stonden we om 10.15
weer klaar voor vertrek. Het was stralend weer…en heet!
Geen verre rit deze keer, de eerste tuin was in Papenburg
in een gewone straat. Mevr. Anni Arns had 2 keer het huis
van de buren kunnen kopen. De grote achtertuinen zijn
samen gevoegd……. Gevolg is b.v. dat er meerdere tuin-
huisjes staan, schilderachtig gevuld met brocante en diver-
se verzamelingen. Ook zag ik een heel grote fuchsia.. ze
vertelde hoe die elke herfst naar binnen werd geheister-
d…….Na een wirwar van paadjes kwamen we uit op een
groot terras waar overheerlijke taart voor ons klaar stond
en koffie!! Anni vertelde dat ze vroeg was opgestaan om
alles klaar te maken, voor haar was ons bezoek een feest,
ze straalde!

 
Na een mooi ritje kwamen we in Vriescheloo bij de biologi-
sche kwekerij van fam. Jacobs. Wat een genoegen om
echte vaklui zo met hun planten bezig te zien! Er werden
veel planten gekocht. Als we daarmee klaar waren was de
tuin te bekijken waar de “moerplanten” tot een schitterende
tuin geschikt waren! Bedankt fam. Jacobs!!!
 
Weer verder…naar Blijham,fam. Van der Hout. Een heel
persoonlijke tuin, waar vanuit de natuur gewerkt werd. Veel
gebruik van wilde planten. Opvallend mooi vond ik hier de
rozentuin waar de vele akeleien net uitgebloeid waren en
de rozen begonnen te bloeien. Rond de verdiepte vijver
was geen pad, maar je kon je ogen de kost geven. Mevr.
V.d. Hout schilderde ook en deed aan pottenbakken!
 
De laatste tuin die we bezoeken is “de Stonefarm” De fam.
Scheltens tuiniert hier al ong. 45 j.r  Er staan dus best grote
bomen! De aanleg laat denken aan de Engelse landschaps-
stijl, maar dan heel ruim en parkachtig. In de omgeving
zitten veel stenen in de grond, boeren hebben daar last van
bij ploegen e.d.  Dan krijgt Scheltens een seintje, hij haalt
ze dan op en gebruikt ze in de tuin. Waar het bos begint is
een verrassende collectie hosta’s. wat tonen al die tinten
daar mooi!

 
Verder een vijver en een heuvel, en grote grasvelden!!
Verder beeldjes, een duiker een soort ruïne enz. De hele
middag is de lucht dreigend, in de verte horen we onweer
maar we houden het droog! We hebben ons verbaasd, hoe
onze excursiecommissie steeds weer zulke verschillende
tuinen bij elkaar vindt, het blijft boeiend!! En dat zonder
tussendoor lang in de bus te zitten. Zelfs de laatste stop
was heel efficient gekozen! In Groningen draaiden we het
stadspark in waar we overheerlijk hebben  gegeten in het
Wok-restaurant. Om 21 uur waren we terug in Sneek.
 
Willem en Bertha, heel hartelijk bedankt!!!

Alddyk 5a
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Tuinkeurings avond 2019 
Op 17 september 2019 hebben we weer onze jaarlijkse
tuinkeurings avond in Frittemahof Sneek.
Vanaf 19.45 uur tot circa 22.00 uur zullen we weer de
prijzen uitreiken voor de mooiste Zomertuinen 2019 van
Sneek en de omliggende dorpen.
Ook worden door Accolade de huurders in het zonnetje
gezet die volgens onze tuinkeurders de mooiste zomertui-
nen van 2019 hadden.
 
Nieuw is dit jaar de prijsuitreiking namens de gemeente
voor de mooiste nieuw aangelegde geveltuinen in het kader
van Operatie Steenbreek.
 
Ook zal de gemeente een aantal prijzen gaan uitreiken voor
de mooiste tuinmetamorfose “van steen naar tuin”.
De reden dat onze gemeente bij ons aansluit is  het ge-
meenschappelijk belang van het vergroenen van onze
leefomgeving .
De landelijke Groei en Bloei aktie “Tegel er uit en plant er
in “is een mooi voorbeeld van deze samenwerking die dus
nu ook in onze gemeente en met onze afdeling van start is
gegaan.
Tijdens de tuinkeurings avond zal Douwe de Groot een korte
toelichting geven op operatie Steenbreek . Verder zullen
veel tuinen met prachtige foto,s voorbij komen op de bea-
mers.
In de pauze zullen de prachtige bloemstukken worden
verloot. Deze Bloemstukken worden gemaakt door onze
eigen bloemschiksters.
De organisatie van deze avond is in handen van Hannie
Dragt en Hans van Wieren .
Deze laatste zal ook de presentatie van de avond voor zijn
rekening nemen.
Aan het einde van de avond zullen alle genodigden met
een oorkonde en 1- of meer prijzen naar huis gaan.
 
Uiteraard bent u als lid van onze afdeling ook van harte
welkom!
 
 
17 september 2019  van 19.45-22.00 uur
Restaurant van Zorgcentrum Frittemahof
Frittemaleane  Sneek
 
Onderstaand een aantal prijswinnende tuinen

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

Monnikmolen 94

Foet 53
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Mijn  tuin in the spotlight
U kent allemaal wel de rubriek  "Ik geef de pen door aan...".
Wij gaan het nu eens niet met text doen maar met een
aantal foto,s. "Mijn  tuin in the spotlight"
 
In deze Blommetaal  beginnen we met  3 foto,s van de tuin
van ons bestuurslid Tryntsje Kooistra.
 
Zoals u kunt zien  staat deze liefhebberstuin vool met vaste
planten . De ene nog mooier en groter dan de andere.
Dat  is ook niet zo vreemd want de tuineigenaar komt  bijv.
elk jaar na het Groei en Bloei  reisje weer thuis met een
aantal  nieuwe planten die dan weer een plaatsje in de tuin
moeten krijgen.
Resultaat een weelderig, altijd bloeiende tuin! Dit gecom-
bineerd met diverse terrassen , mooie bestrating en uizicht
op een vijver maakt het ook nog eens een boeiende tuin .
 
Tryntsje geeft de "spotlight "door aan Annie de Jong uit
Wyckel
 
 
 
=============================================
Graag  voor 1 oktober 3-5 foto,s een een klein stukje
text  waarin je aangeeft aan wie de spotlight doorgegeven
word  mailen naar groei.sneek@tele2.nl
 Whatsapp mag ook (wel zo makkelijk)  : 06-21234276
============================================
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Bloemschik nieuws!  
 

Het nieuwe bloemschik seizoen gaat weer van start. 
En we gaan er weer een mooi en leerzaam seizoen van maken.  
Wat is het fijn dat we de WetterWille school weer mogen huren.  
Wel hebben we de vraag gekregen om het schoner achter te laten! 
Dit willen we even goed onder de aandacht brengen.  
We mogen heeeeel blij zijn met deze locatie. Maar  dan is het aan een ieder van ons om dit ook te doen!!  
Ook gaan we bloemschikken met alle drie de groepen op een avond. Iedereen in zijn eigen groep. Zo kunnen we nog beter en 
meer van elkaar leren.  
We beginnen op 3 september om 19.30 uur 
1 oktober krijgt ideeën de zelfde opdracht. We geven dan de naam eraan van “een wedstrijd”. Ook kunnen we dan gezamenlijk 
met elkaar gezellig een bloemenpraatje houden. 
Want op wat voor nivo we ook bloemschikken, bloemschikken geeft verbinding. We delen de zelfde passie. 
Als jullie nog vragen hebben bel gerust 06-13718892 
Een bloemen groet van Corrie Terlouw 
 

Bloemschikken
Het mooie van Bloemschikken is dat je met dezelfde op-
dracht heel veel verschillende uitvoeringen krijgt. Bijgaand
een aantal collage,s met een thema:
* het ei
* Winter 
* Kamerplanten 
 
De verschillende cursisten zijn  met deze thema,s aan de
slag gegaan en u ziet de resultaten.
Heel veel foto,s van onze cursisten vind u op onze site:
www.sneek.groei.nl
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Van de redactie
Hallo leden van Groei en Bloei afdeling Sneek.
Het leek een lange tijd op dat ik deze editie lang niet vol
zou kunnen krijgen. Op de uiterste inleverdatum 15 augis-
tus had ik slechts copy voor 2-3 van de benodigde 12 pa-
gina,s om een Blommetaal te kunnen vullen . 
Gelukkig hebben we na veel aandringen toch nog wat copy
mogen ontvangen. Aangevuld met veel fotos, ben ik toch
weer in staat geweest om een mooie nieuwe editie voor u
te maken .
Het zou echter nog mooier zijn als er eens wat meer copy
bij de leden vandaan zou komen . Bijna iedereen heeft te-
genwoordig een smartphone waarmee het maken van een
foto en het versturen van deze foto.s super eenvoudig is
geworden. Ook het er bij verzinnen van een kort stukje text
is een fluitje van een cent . Lees voor de aardigheid het
stukje van Tryntjse "Vakantiekiekjes"voor in deze Blomme-
taal maar eens rustig door.
 
Mijn oproep is : Laat mijn mailbox overstromen met copy
(text en foto,s) voor een volgende uitgave.
Ervaringen van medetuiniers ,mooie nieuwe planten, tuin-
tips enz. zijn zaken die prachtig via dit medium  uit te wis-
selen zijn .Dit houdt onze afdeling actief en levendig en dus
ook de moeite waard.
De copy voor de volgende editie moet voor 1 oktober
2019 in mijn mailbox zitten.
 
Ook is het bestuur nog steeds op zoek naar versterking.
Het is inmiddels zo ver dat er niet meer gevraagd wordt
naar een nieuwe voorzitter (zou wel fijn zijn), maar naar een
bestuurslid die wil meehelpen onze afdeling draaiende te
houden.
Door omstandigheden is het voor bestuurslid Anneke Vis-
sers de komende tijd niet mogelijk om volledig haar be-
stuurstaak uit te oefenen en  mede daardoor kunnen er
activiteiten in gevaar komen.
Denk er als lid eens goed over na hoe belangrijk onze af-
deling voor je is en misschien wil jij je steentje bijdragen
aan onze afdeling.
 
Veel leesplezier gewenst!
Hans van Wieren 
 
 

Mooie plantenbakken 
Een langbloeiende toevoeging voor uw tuin.
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Stadspijs 2018  "Kastanjehof"
Sneek
Het voormaling "nieuw Frittemahof " recht tegenover de
ingang van het Veemarktterrein.
Een mooi aangelegde tuin, passend bij de bouwstijl van het
gebouw. 
De tuin is o.a voorzien van een prachtige originele
Zonnewijzer
Een aanwinst voor de stad 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

Bij de foto,s van de voorpagina
De grote Foto is een mooie wilde tuin met diverse vaste
planten . De ene nog hoger dan de andere.

Kleine foto nummer 1 is de geweldig grote Artisjok die de
tuinkeurders tegenkwamen in Oppenhuizen. Door het op-
warmen van ons klimaat krijgen ook deze exoten de kans

om ook bij  ons in volle bloei te komen en diverse winters
te overleven.

 
Kleine foto nummer 2 is  een foto van het 2-dagelijkse
tuinreisje naar Groningen en Duitsland. Tijdens deze warme
dagen werd er verkoeling gevonden onder de bomen. 

 
Kleine foto nummer 3 is een foto van een met planten ge-
decoreerde fiets die onze tuinkeurders tegenkwamen op de
Ooievaarslaan te Sneek
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Bestuur en Commissies
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.nl

Prijswinnende tuinen 2019

Dr. Obe Postmastraat 23

Volgende Blommetaal Okt/Nov
Copy uiterlijk 1 oktober  per e-mail  naar:
 
groei.sneek@ziggo.nl

Almastraat 6


