
2019

Lezingen "Wilhelminapark"; "Siergrassen en schaduwplanten"; "Vaste
planten voor elke situatie"; "Van vastenplantenborder tot Dutch wave";

"Balkons en Terrassen anno nu"; "Tuin op de Haar"; "Bollen en Knollen in
Afrika".

Jaarprogramma



15 januari Douwe de Groot "Het
Wilhelminapark Sneek"
Deze avond  spreekt Douwe de Groot , werkzaam bij Ge-
meente Sudwest Fryslan, over het Wilhelminapark. 
Zaken als De visie achter het part, de aanleg , de beplanting 
en het onderhoud komen deze avond voorbij . 
Het Wilhelminapark bestaat al meer dan 100 jaar en  in de
loop van de tijd zijn er natuurlijk veranderingen , aanpas-
singen geweest . Maar ook heel veel zaken zijn gelijk ge-
bleven en dat heeft ook invloed op het onderhouds plan.
 
Zuidekerk Sneek, aanvang 19.45 uur
 

19 februari  Algemene ledenverga-
dering & Lezing "Siergrassen en
schaduw planten"
De algemene ledenvergadering begint om 19.30 uur . Ui-
teraard is deze vergadring alleen voor leden. Na deze
vergadering is er een korte pauze en na de pauze  (circa
20.30 uur) zal de heer Jan Dijkstra van Kwekerij aan de dijk 
uit Oudeschip (Groningen ) een lezing houden over Sier-
grassen en Schaduwplanten . Dit zijn ook de twee zaken
waarin de kleinschalige kwekerij in gespecialiseerd is .
Meer informatie op www.kwekerijaandedijk.nl
 
Zuiderkerk Sneek  19.30 uur (Ledenvergadering ) en
20.30uur (Lezing)

26 maart 2019 Brian Kabbes "vaste
planten voor elke situatie"
Brian Kabbes , kweker uit Sumar houd een boeiende lezing
over bijzondere vaste planten.
Het succes van een beplanting staat en valt met de juiste
plant op de juiste plek. Toch is het niet altijd even makkelijk
om de meest optimale combinatie van plant en standplaats
te achterhalen.
Gedurende deze lezing laat Brian Kabbes zien welke eisen
vaste planten stellen en hoe het mogelijk is om het meeste
te halen uit de gegeven tuinomstandigheden. Naast meer
algemene informatie over het verzorgen van vaste planten
komen ook vele specifieke soorten aan de orde en krijgen
we tips over hun gebruik en toepassing.
Aan bod komen nieuwe cultivars en naast oudgedienden
die al jarenlang hun kwaliteiten hebben bewezen.
De conclusie zal zijn dat er voor elke omstandigheid en voor
elke tuinsituatie waardevolle planten bestaan die op ge-
schikte plekken optimaal presteren.
 
Zuiderkerk Sneek, aanvang 19.45 uur

14 mei  Stekkenruil bij fam.Vijge in
Offingawier
Op deze avond zet de familie Vijge hun tuin weer open voor
Groei en Bloeiers en andere belangstellenden voor het
ruilen  van stekken maar ook voor het gezellig samenzijn
en natuurlijk heb je uitgebreid de kans om hun mooie tuin
te bekijken die ooit is aangelegd door oud voorzitter
Valantinino Selva
Natuurlijk is er koffie en thee  om zo nog even gezellig na
te praten .
 
 
Fiifgeawei 33a  Offingawier,  aanvang 19.30 uur

8-16 juni   Nationale Tuinenweek
2019 met thema "De Levende tuin"
De Nationale tuinenweek krijgt ook in 2019 een nieuwe
editie met als thema "De levende tuin".
Kijk op de landelijke website www.groei.nl  voor meer in-
formatie en aktiviteiten 

18-19 juni  Meerdaagse tuinenreis 
Tijdens deze twee daagse tuin excursie met de bus worden
zeven tuinen bezocht in Groningen en Noord Duitsland 
(Papenburg). Compleet verzorgde reis door onze excursie
commissie .
Nadere informatie bij deze commissie (zie achterzijde van
dit programma). 

22-23 maart  "Bazar-Veiling en
Rommelmarkt" van PKN-Sneek
Onze Bloemschik dames zijn weer aanwezig tijdens deze
B.V.R om mooie bloemstukken te maken en te verkopen
voor het goede doel.
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17 september   Tuinkeurings avond
"Mooiste zomertuin van 2019"
Tijdens dit avondvullend programma zal de tuinkeurings-
commissie betaande uit Hannie Dragt en Hans van Wieren
de prijzen a gaan uitreiken aan de prijswinnende tuinen  in
Sneek en de omringende dorpen .
 
Restaurant van Frittemahof Sneek  , aanvang 19.45 uur
 

8 oktober  Beline Geertsema "Van
vasteplantenborder tot the
Dutchwave"
Van Jekyll tot Piet Oudolf
Het gebruik van vaste planten van de 19e eeuw tot
heden.
Gertrude Jekyll, een groot tuinierster, de “moeder van de
vaste planten border”, leefde van 1843 tot 1932. Begonnen
als kunstenaresse is Jekyll bekend geworden door de
tuinboeken die zij eind 19e eeuw geschreven heeft, o.a.
“Colour Schemes for the Flower garden”. Zij heeft veel
samengewerkt met de architect Edwin Luytens: een Luy-
tens huis met een Jekyll tuin was aan het begin van de 20e
de grote mode in Engeland. Haar ideeën  hebben veel in-
vloed gehad op beroemde Engelse tuinen zoals Hidcote,
Great Dixter en Sissinghurst.
 
In de 20e eeuw is het Mien Ruys die in Nederland veel werkt
met vaste planten. Vanaf het einde van de 20e eeuw
hebben de ontwerpers van de Dutch Wave, met o.a. Piet
Oudolf invloed over de hele wereld met hun natuurlijk
aandoende beplantingen.
 
Twee en halve eeuw werken met vaste planten in een
veranderende wereld, daar vertelt Beline Geertsema u tij-
dens deze lezing over.
 
Zuiderkerk Sneek, aanvang 19.45 uur

5 november  Hans van Wieren
"Balkons en terassen anno nu"
In een maatschappij waar we allemaal steeds ouder worden
zien we dat meer en  meer mensen verhuizen naar een
appartement met balkon. Het inrichten van een balkon of
het mooi aankleden van een terras zijn zaken die  eigenlijk
grotendeels hetzelfde zijn.
In deze boeiende lezing laat Hans van Wieren aan de hand
van vele mooie foto,s zien hoe je een balkon of terras
precies naar je eigen wensen gaat inrichten . Het kan zelfs
zo ver gaan dat een balkon wordt omgebouwd tot een
volwaardige tuin .
Om een idee te krijgen, zie www.tuinenanno.nu
 
Zuiderkerk Sneek , aanvang 19.45 uur

10 december  Kerst Workshop
Onder leiding van Annie de Jong gaan we een mooi
kerststuk maken.
Nadere informatie in de Blommetaal van oktober/november
2019 .
 
Zuiderkerk Sneek   , aanvang 19.45 uur
 14 januari 2020  lezing Joice en
John Ramsbotham "Tuin op de
Haar"
Tuin  op de Haar bevind zich in het Hoevelakese bos op de
grens tussen Gelderland en Utrecht .
 In de  zeven aaneengesloten 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
ontdekkingen)
 
Zuiderkerk Sneek, aanvang 19.45 uur

25-26 oktober "Fancy Fair"
Op deze bazaar van PKN sneek zullen onze bloemschik-
kende dames weer aanwezig zijn om mooie bloemstukken
en herfstkransen voor het goede doel te maken
Veemarkthal 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.H.Dragt 06-30864363 dragt01@live.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@tele2.nl

 

18 februari 2020 Algemene leden-
vergadering &  lezing
De jaarvergadering begint om 19.30 uur  met aansluitend
een pauze en een lezing . De lezing is nog niet bekend,
houd daarom de Blommetaal en Nieuwsbieven in de gaten
voor nadere informatie

17 maart 2020 Lezing Hans Huizing
" Bollen en Knollen  uit Zuid Afrika"
De titel zegt al genoeg , Bollen en Knollen uit Afrika, die wij
hier vaak als kuipplanten gebruiken. 
Zuiderkerk , aanvang 19.45 uur


