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Lezingen - Tuin excursie - Stekkenruil - Workshop - Open tuinen -
Bazars

 

Jaarprogramma



14 januari Lezing "Tuin op de Haar"
Joice en John Rambotham
Tuin op de Haar bevind zich in het Hoevelakese bos op de
grens tussen Gelderland en Utrecht . In de zeven aaneen-
gesloten tuinen , elk met een eigen uitstraling, vind u maar
liefst 4500 verschillende soorten planten. De lezing zal de
volgende zaken bevatten: Een wandeling door de tuinen
met wat geschiedenis Kleur en contrast zonder bloemen
( blad kleur en vorm) De tuinen door de seizoenen heen
Exotische planten voor de tuin Schaduw planten Planten
voor de toekomst ( recente introducties en nieuwe ontdek-
kingen) .
Zuiderkerk Sneek, aanvang 19.45 uur.

17  maart  Lezing "Bollen en knollen
uit Zuid Afrika" door Hans Huizing 
Deze lezing geeft een indruk van de enorme verscheiden-
heid aan soorten in Zuid Afrika. Het gaat van Agapanthus
tot Veltheimia. Zuid-Afrika is waarschijnlijk het gebied met
de grootste verscheidenheid aan bolgewassen. Hij heeft
verschillende keren het zomerregengebied bezocht tijdens
botanische reizen. De verscheidenheid aan bloeiende
planten is dan overweldigend. Zo heeft onze gladiool
zuidafrikaanse voorouders.

25 februari Algemene Ledenverga-
dering + Lezing "Staten en Stinzen"
Na de de algemene ledenvergadering zal er een een lezing
worden gegeven over "stinzen en staten" en de daarbij
aanwezige planten . Door Stefien Smeding van it Fryske
Gea.
Algemene ledenvergadering is alleen toegankelijk voor
leden .
 
Zuiderkerk Sneek, aanvang A.L.V. 19.30 uur.
De lezing start circa 20.00uur.

 
Vooral zomergroeiers van daar zijn heel mooi en in Neder-
land makkelijk te kweken. Hij laat een groot aantal soorten
zien. Ook wordt er tekst en uitleg gegeven over de juiste
behandeling en winterbedekking. De meeste bollen in de
tuin komen op eigen kracht te de winter door. De wat ge-
voeligere soorten kunnen vanaf eind april begin mei buiten
in de pot of ingegraven in de tuin gekweekt worden.
Zuiderkerk Sneek, aanvang 19.45 uur

12 mei  Stekkenruil avond bij fam.
Vijge in Offingawier
TOp deze avond zet fam.Vijge hun tuin weer open voor
leden van Groei en Bloei en andere belangstellenden voor
het ruilen van stekken en het bekijken van de prachtige tuin
met heel veer verassende elementen.
Napraten/bijpraten  kan uiteraard onder het genot van een
kopje koffie/thee.
Fiifgeawei 33a , Offingawier, aanvang 19.30 uur.

20-21maart  Bazar-Veiling-
Rommelmarkt
Afdeling Sneek is tijdens deze twee dagen aanwezig  en 
er worden mooie bloemstukken gemaakt voor het goede
doel.
Veemarkthal Sneek, vrijdag van 13.00-21.00 en zaterdag
van 10.00- 15.30 uur.
 

Open tuinen 2020
Evenals  de voorgaande jaren zijn er diverse tuineigenaren
zijn hun tuin openstellen voor onze leden en belangstellen-
den onder de naam Fryslan iepenet syn tunen 2020 .
Nadere informatie en programma boekje met adressen,
data en tijden kunt u vanaf begin mei 2020 vinden op de
website van onze afdelingen de overige Friese afdelingen
van Groei en Bloei.. 
 
De data zijn: 23-24 mei, 20-21 juni (landelijk open tuinen
weekend), 4-5 juli, 25-26 juli, 29-30augustus.

18  juni Tuin excursie "Top in de
Kop"
We bezoeken deze dag drie tuinen en  een kwekerij in de
kop van Noord Holland. Tussen de middag een lunchbuffet
.
Prijs is 49,00 p.p (all in).
Opgave van af 3 februari bij Bertha Flapper of Willem
Snapper (telefoonnummers zie achterzijde).
 
Parkeerterrein Smidstraat 12, vertrek stipt 8.15 uur
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22 september Tuinkeurings avond 
Tijdens deze avond worden de prijzen uitgereikt voor de
mooiste zomertuin van Sneek en omliggende dorpen. De
tuinkeuringscommissie Cees Hollander en Hannie Dragt
zijn in 2020 verantwoordelijk voor de tuinkeuringen van
onze afdeling. De presentatie van de avond is in handen
van Hans van Wieren.
 
Restaurant van Zorgcentrum Frittemahof, aanvang 19.45
uur

16-17 oktober  Fancy Fair 
Afdeling Sneek is tijdens deze twee dagen aanwezig  en 
er worden mooie bloemstukken gemaakt voor het goede
doel.
Veemarkthal Sneek, vrijdag van 13.00-21.00 en zaterdag
van 10.00- 15.30 uur.

3 november lezing  " de Herfst met
paddenstoelen " door Jos  Ketelaar.
De herfst is een periode waar in de natuur zich voorbereid
op de komende winter. Tevens is het een jaargetijde die
gekenmerkt wordt  door nevel en mist. Dit is het ideale
moment voor de paddenstoelen die massaal in het bos in
vele vormen en kleuren te voorschijn komen.  Ook de
bomen en wilde planten vormen zaden om het volgende
jaar wederom te kunnen bloeien.

 
Maar ook de edelherten bereiden zich voor op het komen-
de voorjaar, in het bos is het burelen dan ook te horen. De
wilde zwijnen eten zich helemaal vol om de komende
winter te kunnen overleven en vervolgen in het voorjaar een
nieuwe biggen te werpen.

 
Groepen wilde zwijnen worden ook wel rotten genoemd.
De mannetjes leven buiten de paartijd doorgaans solitair
en wordt keiler genoemd. Al deze typische herfst verschijn-
selen komen aan de orde. Wel zal de hoofdmoot worden
opgeëist door de paddenstoelen want dit is wel het symbool
van de herfst. Natuurlijk de bekende vliegenzwam maar ook
de minder bekende bekerzwam en aardster worden bespro-
ken. Aan de hand van de vele paddenstoelen wordt er over
het verborgen leven van dit boeiend natuurverschijnsel
verteld.
 
Zuiderkerk Sneek, aanvang 19.45 uur

6 oktober Lezing  "De Eexterhof ,
van Weiland tot kijktuin".
Watze Bokma zat als kind altijd al met zijn handen in de
modder te wroeten. Dan is het niet vreemd dat tuinieren
later een grote hobby wordt. Hoewel tuinieren en buiten zijn
altijd een belangrijke plaats heeft ingenomen, kon die hobby
pas helemaal gestalte krijgen toen in 1996 een nieuwe
woning met 1600 m2 grond werd betrokken. Op dat moment
nog een weiland, open en dus nog alle mogelijkheden. Door
een drukke baan kwam het er pas in 2008 van er serieus
werk van te maken. De tuin werd aangepakt en verder in-
gericht en in 2012 voor de eerste keer opengesteld. Een
kijktuin was geboren.
 

In deze lezing laat Watze zien wat er in die twintig jaar is
gebeurd. De eerste jaren min of meer met vallen en opstaan.
Uiteindelijk zou het “beter moeten worden” U krijgt een
aantal bronnen van inspiratie te zien en hoe daaruit vervol-
gens de ideeën ontstonden. En welke plannen uitgevoerd
zijn en welke zijn gesneuveld.  Want naast dat fouten maken
vervelend is, is het vooral ook leerzaam en de moeite waard
daar kennis van te nemen. Groen en planten bepalen de
sfeer. Na de pauze maken we een ronde door de tuin en
ziet u een selectie van de gebruikte planten in de verschil-
lende seizoenen. Dit alles onder het terugkerend motto: “-
Maak een plan!”
 
Zuiderkerk Sneek, aanvang 19.45 uur

8 december Kerst workshop
Onder leiding van Annie de Jong gaan we een mooi
kerststuk maken .
Nadere informatie kunt u vinden in de Blommetaal van
oktober/novemmber 2020.
 
Zuiderkerk, aanvang 19.45 uur

www.sneek.groei.nl
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Bestuur en commissies afdeling Sneek e.o.
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 06-26828714 ikooistra@home.nl
alg.bestuurslid mw.A.Vissers 0515-335660 anna.e.vvdv@gmail.com

Bankrekening G&B NL49RABO0113401000   

Commissies:    
Tuinkeuringen dhr. C.Hollander 0515-795036 ceeshollander1@gmail.com
 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: 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

12 januari 2021 Lezing door Hieke
Joostema, dorpsstyliste.
Mijn naam is Hieke Joostema-Greidanus uit Berltsum en ik
ben vanaf 2011 dorpsstyliste. In 65 dorpen en buurtschap-
pen heb ik een presentatie gehouden in geheel Fryslân
waarbij openbaar groen, inrichting voortuinen, erfafschei-
ding, biodiversiteit, zichtlijnen tuin/woning, straatbeelden
waarbij beplanting en bomen een hoofdrol spelen, aankle-
ding openbare ruimte met borders, extra verfraaiing met
hanging baskets, entrees van dorpen en steden. 
Wat kan er in uw woonomgeving aan groen verbeterd
worden? U zult deze avond ongetwijfeld tips opdoen op
particulier terrein en in de openbare ruimte. Van harte
welkom op deze interessante avond!
 
Zuiderkerk Sneek, aanvang 19.45 uur

16 februari 2021 ledenvergadering
met aansluitend  Lezing door Mo-
deste Herwig.
Onderwerp en nadere informatie en uitnodiging  in de
Blommetaal van januari 2021 
 
Zuiderkerk Sneek, aanvang ledenvergdering  19.30 uur ,
lezing circa 20.00 uur


