
Jaarprogramma  afdeling Sneek e.o. 2023-2024

Vanaf april 2023 zijn al onze lezingen in de Martinikerk Sneek

Jaarprogramma



10 oktober 2023  Lezing "Natuurfo-
tografie" door Jan Tijsma.
Met zijn fotografie probeert de heer Tijsma te verbazen, te
verrassen en te verwonderen, door al die elementen met
elkaar te verbinden door ze op zijn manier binnen het Na-
tionaal Landschap in beeld te brengen.
Zijn missie is heel helder en zonder diepgaande filosofie:
Zie wat er nu nog voor moois is in dit unieke Nationaal
Landschap en zorg dat er niet meer verloren gaat.
 
Zijn fotografie wil de heer Tijsma graag met u delen en dat
doet hij in de vorm van lezingen. Voor iedere doelgroep kan
hij iets bieden. Het verhaal over het landschap en het ont-
staan daarvan, in combinatie met zijn landschaps- en na-
tuurfotografie, staat garant voor een boeiende avond.

19 september 2023 Tuinkeurings-
avond.
Cees Hollander en Hans van Wieren maken de mooiste
zomer- en geveltuinen van Sneek en de omliggende dorpen
bekend. De prijswinnaars krijgen allemaal een mooie
"groene"prijs.
 
Martinikerk Sneek, aanvang 19.45uur

29 juni 2023 Tuinenreis naar
Noordoostpolder.

We gaan met een bus richting Noordoostpolder waar we
een aantal tuinen  en een tuincentrum gaan bezoeken . 
 
 
Als afsluiting kan evenals in 2022 bij Van der Valk het diner
worden gebruikt. Let wel: dit zit dit keer niet bij de prijs in-
begrepen! Ieder rekent dit zelf af. Voor het bespreken
zouden we het wel op prijs stellen dat dit bij de opgave wordt
gemeld of je hier gebruik van wilt maken.
 
We hebben geprobeerd de kosten zo laag mogelijk te
houden doch hebben ook te maken met stijgende prijzen
voor de bus (diesel), entree en lunch. De kosten bedragen
€ 50,00.
Na opgave via een telefoontje of mailtje aan Bertha (06
44287212 / berthaflapper@live.nl) kan dit bedrag over
worden gemaakt op de rekening van onze penningmeester
(rekeningnummer NL49RABO0113401000).
 
We zien jullie opgave graag tegemoet,
 
Bertha Flapper en Tineke Hendriksma
 

9 mei 2023  Stekkenruil avond bij
fam.Vijge in Offingawier.
Op deze avond zet fam.Vijge hun tuin weer open voor Groei
en Bloei leden en andere belangstellenden voor het ruilen
van stekken  en plantjes.
Onder het genot van koffie en thee kan er gezellig met
andere tuineigenaren lekker bijgepraat worden. 
Natuurlijk is er gelegenheid om  lekker rond te wandelen in
deze bijzondere tuin.
 
Fiifgeawei 33a Offingawier, aanvang 19.30uur.
 

14 maart 2023  Lezing "De Botter-
hutte" door Gerrie Veenstra.
Deze tuin is ontworpen en aangelegd door Gerrie Veenstra
en blijft voortdurend in beweging, bij ieder bezoek verrast
de tuin opnieuw door haar diversiteit van speciale planten
en bijzondere Hosta's.
 
Deze Hosta's nemen een speciale plaats in in deze tuin.
Meer dan 1500 verschillende soorten, waaronder zeer
zeldzame exemplaren, staan in de volle grond, in de ver-
koopruimte en in de blauwe potten, die inmiddels zo ken-
merkend zijn voor deze tuin en als de handtekening van
Gerrie Veenstra gezien kunnen worden.
 
Zuiderkerk Sneek , aanvang 19.45uur
 

14 februari  2023 A.L.V. met lezing
"Kwekerij en kijktuin Aan de Dijk"
door Jan Dijkstra. 
Jan Dijkstra van kwekerij en kijktuin Aan de Dijk uit Oude-
schip is een gespecialiseerde kwekerij van siergrassen,
vaste (schaduw) planten, varens en bamboe.
Het is een  kleinschalige kwekerij met een breed assorti-
ment. Soorten waar zij enthousiast over zijn vanwege hun
luchtige sierlijkheid, de bijzondere bladvormen, hun onver-
woestbaarheid, de subtiele bloei. Botanische rariteiten en
liefhebbersplanten.
Zuiderkerk Sneek, aanvang A.L.V. 19.30uur, lezing start
circa 20.00uur.

10 januari 2023 Lezing "Dromen
van het voorjaar" door Hans van
Wieren .
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16 januar 2024 Lezing "De tuinen
van Monet" door drs. Lisette Le
Blanc.
Vanaf 1987 geef ik als freelance docente lezingen over
diverse onderwerpen aan diverse instellingen.
Dit doe ik met veel plezier! Mijn uitgangspunt is: wat is
boeiend om te vertellen, wat zou men leuk vinden om te
horen en te bezoeken. Graag speel ik in op lopende ten-
toonstellingen.

7 november 2023 "Een tuin voor het
nieuwe klimaat" door Margareth
Hop.
Zijn er geen hittegolven en recorddroogte, dan zijn er wel
plensbuien: Nederlandse zomers worden extremer. Hoe

bereid je een tuin voor op dit nieuwe klimaat?
 
Het liefst met planten die zichzelf kunnen redden, maar wat
zijn soorten die bestand zijn tegen langdurige droogte en
hitte? Welke planten kunnen tegen tijdelijk onder water
staan? Gelukkig blijken veel bekende tuinplanten echte
klimaatkanjers te zijn.
 
Met de goede plantenkeus en met simpele tips voor het
inrichten van de tuin is overlast te verminderen en werk te
besparen. Beplantingsdeskundige Margareth Hop vertelt
met veel voorbeelden over hoe dat eruit kan zien:  een
aantrekkelijke tuin, klaar voor het nieuwe klimaat.
 
Margareth is opgeleid als plantenveredelaar aan de univer-
siteit van Wageningen en werkte jarenlang bij het praktijk-
onderzoek van Wageningen UR (PPO) aan boomkwekerij-
gewassen. Zij veredelt nieuwe cultivars en doet al 30
jaar onderzoek naar de eigenschappen en toepassingsmo-
gelijkheden van bomen, heesters en vaste planten.
 
Margareth is een expert op het gebied van de functionele
eigenschappen van planten, waaronder zouttolerantie en
geschiktheid voor natte locaties. Bekende publicaties van
haar zijn de brochures die ze maakte voor PPH over on-
derhoudsvriendelijke vaste planten en dak- en gevelgroen.
Ook schreef zij meer dan 180 rapporten en artikelen voor
vakbladen, wetenschappelijke tijdschriften en publieksbla-
den.
 
Voor Actifolia geeft Margareth regelmatig lezingen en staat
bekend als enthousiaste spreker, die vooral aan de hand
van foto’s haar verhaal vertelt.
 
Martinikerk Sneek, aanvang 19.45uur

17 oktober 2023 Workshop bollen-
mand maken o.l.v. Johan Bergsma.

 
 
- in de mand planten we diverse bloembollen, in totaal 150
stuks, is één pakket.
- beplanten van de mand gaat in 5 à 6 stappen.
- diverse kleuren.
- bloeitijd van de mand maart tot en met mei.
- mand nemen de deelnemers zelf mee.
- advies formaat mand vanaf een diameter van +/- 35/40
cm en een hoogte van +/- 30/40 cm.
- naast de workshop is er een mooi assortiment bloembol-
len mee voor de verkoop.
- tijdens de workshop geeft Johan Bergsma allerlei extra
informatie over de bloembollen.
 
Martinikerk Sneek, aanvang 19.45uur

 
De heer Tijsma verzorgt lezingen met als thema landschap
en natuur in Zuidwest Fryslân en daarvan heeft hij verschil-
lende presentaties. Voor de pauze is de lezing Kleuren in
de natuur, wat doet kleur met ons? erg de moeite waard en
na de pauze kunnen we genieten van een kleur- en klank-
rijke audiovisual  “Twaalf maanden landschap, natuur en
vogels” waarin het landschap, de stadjes, dorpen en de
natuur rijkelijk aan bod komen. 
 
Martinikerk Sneek, aanvang 19.45uur
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Groei en Bloei afdeling Sneek e.o
Website :                               E-mail adres:
www.sneek.groei.nl            groei.sneek@ziggo.nl
 

12 maart 2024 Lezing "Planten die
de geschiedenis veranderen" door
Brian Kabbes.
De culturele geschiedenis van de mensheid is nauw ver-
bonden met de natuur in de breedste zin van het woord.
Tijdens deze lezing gaat Brian in op de relatie tussen
planten en mensen, zoals die al sinds de prehistorie bestaat.
Als nutsgewassen (voeding, sierplanten, medicinaal, kle-
ding, brandhout etc.), maar ook in de kunst en in dagelijkse
gebruiken vergezellen planten de mens.

 
Aan de hand van sprekende voorbeelden maken we fasci-
nerende en soms komische een ontdekkingstocht langs
achtergronden, wetenswaardigheden, rituelen en gebrui-
ken.
 
Martinikerk Sneek, aanvang 19.45uur

13 februari 2024 Algemene Leden-
vergadering en lezing "Engelse tui-
nen" door Piet Boersma
 
We beginnen in Londen we komen hier op de typische
toeristische plaatsen.
Hierna krijgen we verschillende landschappen te zien,
onder andere: nationale parken, kustlandschappen, maar
ook de dorpjes in het landschap worden getoond. Verder
zien we vervallen abdijen, kastelen, cottages en kerken.
Sommige kerken hebben fraaie kerkhoven, zoals het
kerkhof van Painswick in de Cotswold.
Bovendien komen we nog bij een sluis waar net een “ca-
nal-boat” doorheen gaat.
Het geheel wordt afgewisseld met opnamen van verschil-
lende interessante tuinen, waarvan enkele slechts zelden
voor het publiek open gaan. Of de tuinen liggen op soms
zeer moeilijk toegankelijke plaatsen.
Een selectie van tuinen die vertoond worden zijn o.a.:
Hodges Barn
Savill Garden
Heale House
Barnsley House
Hatfield Garden
Wakehurst Place Garden
Sudely Castle
 
Martinikerk Sneek, aanvang A.L.V. 19.30uur , lezing
circa 20.00uur

 
Een paar keer per jaar organiseer ik culturele reizen naar
het buitenland. Belangrijk vind ik dan om juist ook het on-
bekende te laten zien.
Ik zie u graag op 16 januari!
 
Martinikerk Sneek, aanvang 19.45uur

www.editoo.nl


