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Van het bestuur …….. 
 
Na een droge, warme zomer en dito nazomer is het dan toch herfst geworden. 
We leven inmiddels weer in de wintertijd en hebben het eerste nachtvorstje al achter de 
rug. Nu tuin en balkon minder aandacht vragen is het wellicht tijd om andere dingen te 
ondernemen. 
 
Tijdens de Passieavond in oktober hebben we afscheid genomen van ons bestuurslid 
Ineke van Oort, omdat zij en haar echtgenoot naar de Achterhoek gaan verhuizen. Ineke 
maakte vanaf maart 2017 deel uit van het bestuur, nadat ze eerst een half jaartje had 
meegedraaid. Met veel enthousiasme heeft zij het aandachtsveld Open Tuinen op zich 
genomen. 
Ik wil natuurlijk ook Wil van Oort bedanken voor zijn inzet. Hij verrichtte op de 
achtergrond allerlei werkzaamheden, waaronder het ontwerpen van de lay-out van het 
jaarprogramma. 
Ineke en Wil, het was fijn om met jullie samen te werken. 
 
Inmiddels is er een opvolger in de werkgroep Open Tuinen gevonden in de persoon van 
Maaike Bijker. Zij neemt evenwel geen zitting in het bestuur, zodat er een vacature als 
bestuurslid blijft. 
 
Bijgevoegd treft u het nieuwe jaarprogramma aan. Het is mooi dat de diverse 
werkgroepjes steeds weer met nieuwe ideeën komen voor de invulling van de 
ledenavonden, workshops, bloemschikken en excursies. Wij hopen dat de activiteiten u 
aanspreken. Voor suggesties over mogelijke toekomstige activiteiten houden we ons 
aanbevolen. 
 
Per 1 januari 2020 gaat de structuur van de landelijke vereniging wijzigen. Er komt naast 
het hoofdbestuur een ledenraad bestaande uit afgevaardigden uit de 14 rayons in 
Nederland en België. Elk rayon, dus ook rayon Friesland, mag twee leden in de raad 
benoemen. Meer hierover kunt u lezen in dit nummer. 
 
Ik wens iedereen een goede winterperiode en een gezond nieuw jaar. 
En tot ziens bij een of meer activiteiten. 
 
Jannie Koster - van Leeuwen, voorzitter 
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Komende activiteiten in 2019 
 

Ledenavonden 
 

Van 20.00-22.00 uur in het Nordwin college in Heerenveen 
 

Maandag 10 februari  Het Voedselbos 

Overige activiteiten   
                                         

Zaterdag 11 januari  Onderhoud gereedschap 

Zaterdag 25 januari  Winterwandeling Kraanlannen, De Veenhoop 
Zaterdag 22 februari  workshop bloemschikken ‘lente’ 

 
 
 
Workshop Onderhoud gereedschap 

Datum:  zaterdag 11 januari 
 

De tuin is in rust en de tuinliefhebber kan nu andere dingen gaan doen die toch met de 
tuin te maken hebben, zoals het onderhouden van het gereedschap, want we willen in het 
nieuwe tuinseizoen natuurlijk met schoon en scherp gereedschap aan de slag. 
Al vele jaren hebben we een prettig contact met de vrijwilligers van Gered Gereedschap in 
Wolvega. Ook in 2020 is er de mogelijkheid om uw gereedschap onder enthousiaste en 
deskundige begeleiding te slijpen en te smeren bij: 
 
Gered Gereedschap, Industrieweg 14 B, 8471 AD Wolvega. 
Datum: zaterdag 11 januari 2020 tussen 9.00 en 11.00 uur. 
 
De kosten bedragen 3,-- euro per deelnemer. Voor dat bedrag mag u max. 3 stuks 
gereedschap meenemen. 
Aanmelden bij Jannie Koster – van Leeuwen per mail: jkvl@ziggo.nl. 
 
 
 
 
De missie van landelijke stichting Gered Gereedschap is zorgen dat mensen in 
ontwikkelingslanden een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. De stichting geeft geen 

geld maar doneert gebruikt gereedschap aan bijv. 
technische scholen en startende ondernemers, zodat iemand 
zelf een vak kan leren en geld verdienen om zijn of haar 
gezin te onderhouden. 
Gebruikt gereedschap kan ingeleverd worden op vele 
verzamelpunten in Nederland. Heeft u ongebruikt 
gereedschap in uw schuur of garage, dan kunt u dat 
meenemen naar Wolvega waar het door vakkundige 
vrijwilligers wordt nagekeken en opgeknapt. Zij zorgen er 
dan voor dat het weer hergebruikt gaat worden. 
 

 

mailto:jkvl@ziggo.nl
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Winterwandeling in de Kraanlannen van De Veenhoop  
Datum: Zaterdag 25 januari 2020 

 

In het natuurgebied de Kraanlannen broedde ooit de kraanvogel- vandaar de naam. De 
kraanvogel is er al lang niet meer, maar het water- en moerasgebied heeft wel een grote 
aantrekkingskracht op andere vogels, zoals de fuut, kuifeend, slobeend en bruine 
kiekendief. De grote waterplassen worden deels beheerd door cyclisch peilbeheer.  
Hierdoor worden in het voorjaar veel steltlopers aangetroffen, die daar ook gaan broeden. 
Vanuit de vogelkijkhut met uitzicht op het water zijn er vele  watervogels te zien. 
Ook staat er een Amerikaanse windmolen langs de route. Nadat de windmolen in verval 
was geraakt door het elektrisch bemalen van de polder, is de molen inmiddels, mede 
dankzij It Fryske Gea, gerestaureerd en vervult het wederom een nuttige, waterbeherende 
functie. Wij gaan wandelen onder begeleiding van een gids van It Fryske Gea. 
 
Zaterdag 25 januari van 13.30 tot ca. 15.30 uur, na afloop drinken we gezamenlijk nog 
een kop koffie/chocolademelk in It Polderhûs 
Kosten: € 7,50 pp 
Opgave vooraf is verplicht: vóór 18 januari bij Johanna Feenstra 
e-mail: johanna.feenstra@hotmail.com of tel. 06-22 822 444 

 
Een routebeschrijving naar de Kraanlannen zal u na opgave voor de wandeling worden 
toegestuurd. 
Kledingadvies: Laarzen of ander stevig schoeisel, wind- en waterdichte (warme jas) 
Mocht u over een verrekijker beschikken dan is het aan te raden deze mee te nemen. 
 

 

mailto:johanna.feenstra@hotmail.com
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Ledenavond: Maandag 10 februari 2020 

Onderwerp:  Het Voedselbos 
Spreker:    Hanneke Clabbers  
 
In het kader van ‘duurzaamheid’ worden we regelmatig geconfronteerd met de vraag hoe 
we daar zelf in onze eigen omgeving vorm en inhoud aan kunnen geven. Er komt steeds 
meer belangstelling voor moestuinieren en andere vormen van eigen kweek van 
voedingsproducten. Zo werd ook bekend dat de Kwekerij Arborealis bezig was met het 
concept ‘Voedselbos’. 
We zijn daarom heel blij dat we Hanneke Clabbers van deze kwekerij in Wilhelminaoord 
bereid hebben gevonden ons meer over dit concept te vertellen.  
Zij schreef ons:  
 
‘Voedselbos Kwekerij Arborealis’ staat voor duurzaam gekweekte eetbare bomen, heesters 
en kruidachtigen. Omdat we steeds op zoek zijn naar een duurzame manier van kweken 
en leven past het concept van het Voedselbos perfect binnen de opzet van  onze 
kwekerij.  
We richten ons op het opkweken en aanbieden van een breed en bruikbaar 
voedselbosassortiment en experimenteren graag met nieuwe of herontdekte soorten.  
In de lezing vertellen we aan de hand van voorbeelden wat een voedselbos nu eigenlijk 
inhoudt, en hoe een goed voedselbos is opgebouwd. Ook komen de meer en minder 
bekende planten aan bod die je kan gebruiken om je voedselbos – of voedseltuin!- op te 
bouwen. 
Ook gaan we in op de vraag wanneer iets een voedselbos is, en waarom je eigenlijk een 
voedselbos zou aanleggen. Want wat heeft een voedselbos naast eetbare planten nog 
meer te bieden? Is een voedselbos een modeverschijnsel, of heeft het een andere 
oorsprong? 
 
 

Plantenliefhebbers opgelet: Zoals 
gezegd komen er ook flink wat 
bijzondere planten voorbij 
waarvan we de toepassing zullen 
bespreken. Deze zijn niet alleen 
geschikt voor in een voedselbos, 
ze zijn zeker mooi genoeg om een 
plekje in de siertuin te verdienen! 
Graag tot ziens!” 
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Over Groene Nieuwsberichten en digitale Nieuwsbrieven 
 
Als u dit jaar naar onze Algemene Ledenvergadering in maart bent geweest kunt u zich 
herinneren dat er discussie was over de kosten van de Groene Nieuwsberichten. Deze 
kosten vormen het grootste deel van de begroting van onze afdeling. Er werd besloten dat 
het bestuur hierop actie zou ondernemen. Welnu hieronder kunt u lezen wat nu het 
voorstel voor aanpassing is. 
 
Hoe is het nu:  
U ontvangt nu 4x per jaar de Groene Nieuwsberichten per post. In het november-januari 
nummer ontvangt u daarbij ook het jaarprogramma voor het komende jaar. 
Verder ontvangt u elke maand een digitale Nieuwsbrief. Maar die gaat alleen naar leden 
die hun e-mail adres aan het bestuur kenbaar hebben gemaakt. 
 
Het blijkt dat u vooral de Nieuwsbrieven goed leest, want opgaven voor excursies en 
workshops komen pas echt op gang na het verzenden van de digitale Nieuwsbrieven. Uw 
nieuwsgierigheid wordt dus vooral digitaal aangewakkerd. 
 
Wat gaat er veranderen: 
 
In 2021 gaan we stoppen met het versturen van de Groene Nieuwsberichten. 
Dus in 2020 krijgt u de Groene Nieuwsberichten nog gewoon per post. Het jaarprogramma 
voor 2021 zal dan in het november-januari nummer bijgesloten worden. 
De jaarprogramma’s worden de jaren daarna in november – december per post naar alle 
leden gestuurd.  
 
Het bestuur zal bovenstaand voorstel in maart op de Algemene Ledenvergadering aan de 
leden voorleggen.  
 
Op het jaarprogramma na komt informatie van onze afdeling in de nabije toekomst alleen 
digitaal bij u binnen. Heeft u wel een e-mail adres, maar ontvangt u de Nieuwsbrief van 
uw afdeling Heerenveen en Omstreken nog niet? Stuur dan een mailtje naar Dicky 
Nagelhout en u komt ook op de mailinglist.  
 
En verder kunt u natuurlijk alle informatie van uw afdeling ook op onze website vinden. 
 
Het Bestuur  
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Kerstdemonstratie bloemsierkunst in Assen 
 
De  studieclub voor bloemsierkunst “De Guirlande” uit Assen organiseert op donderdag 12 
december haar jaarlijks terugkerende demonstratie in kerstsfeer. 
De 16 leden van” De Guirlande” maken op deze avond een kerststuk.  
Bezoekers kunnen op deze avond vrij rondlopen om het maken van deze kunstwerken te 
bekijken en om vragen te stellen.   
Zo kan er inspiratie opgedaan worden voor de komende feestdagen. 
  
De bloemschikdemonstratie vindt plaats in “De Open Hof”  
Sleutelbloemstraat 1 te Assen  (Vredeveld) 
Het thema van dit jaar is: “Fonkelende Sterren” 

De  gemaakte  kunstwerken worden aan het eind van de avond verloot! 
  
De entree is € 5; inclusief 1 consumptie. 
De zaal gaat om 19.00 uur open en om 19.30 gaat de demonstratie beginnen. 
Iedereen is van harte welkom. 
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Oproep kandidaten nieuwe ledenraad 
 

Met ingang van 1 januari 2020 krijgt de Landelijke Vereniging Groei & Bloei een nieuwe 
structuur. De belangrijkste wijziging is: er komt een ledenraad bestaande uit 28 personen. 
 

De taken en bevoegdheden van de ledenraad zijn: 
➢ overleg met het landelijk bestuur; 
➢ benoemen van de accountant die de jaarrekening opmaakt; 
➢ vaststelling landelijke begroting en jaarrekening; 
➢ vaststelling langetermijnvisie (elke 5 jaar); 
➢ vaststelling en wijziging van reglementen zolang de bepalingen niet in strijd zijn met 

de statuten; 
➢ alle overige taken die niet zijn toebedeeld aan het landelijk bestuur of de algemene 

vergadering; 
➢ terugkoppeling naar het rayon. 
 

Elk rayon, dus ook rayon Friesland, mag 2 leden voor de ledenraad benoemen. 
Er worden geen specifieke eisen aan kandidaten gesteld. Het rayon bepaalt zelf of 
kandidaten geschikt zijn. Kandidaat-leden moeten aan het volgende profiel voldoen: 
➢ lid van Groei & Bloei (of partner van een lid); 
➢ enige bestuurlijke ervaring; 
➢ hoeft geen bestuurslid van een afdeling te zijn; 
➢ instemmen met de doelstelling van Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde 

/ Groei & Bloei (bevorderen van kennis en belangstelling voor het leefmilieu en de 
flora in het algemeen en in het bijzonder de zorg voor het behoud en de ontwikkeling 
en toepassing in huis, tuin en park). 

 

Binnen rayon Friesland zijn we op zoek naar geschikte kandidaat-leden voor de nieuwe 
ledenraad. Mocht u belangstelling voor deze functie hebben dan verzoek ik u met mij 
contact op te nemen. U kunt ook contact met mij opnemen als u de aandacht op een 
mogelijk geschikte kandidaat wil vestigen. 
 

Jannie Koster – van Leeuwen 

 
Wist u dat…… 
 

……. er op zaterdag 22 februari een workshop bloemschikken wordt georganiseerd, met 
als onderwerp “de lente”? Verdere details vindt u later op de website en in de digitale 
Nieuwsbrief. 
 

……. ieder Groei en Bloei lid bij het komende januari-nummer van ons maandblad weer 
een kortingsboekje krijgt thuisgestuurd?  
 

……. en dat je bij gebruik van de bonnen of je ledenpas al gauw meer geld bespaart dan 
het lidmaatschap van Groei & Bloei je kost? Je kunt korting krijgen op entreegelden van 
tuinen, bij aankoop van planten en nog veel meer. 
 

……. en dat je buiten het kortingsboekje om ook bij enkele bedrijven in Friesland op 
vertoon van je ledenpas met korting kunt kopen, namelijk bij : 
* Visser Plant in Lippenhuizen - 5% korting; 
* Fa. Douma in Burgum - 10 % korting; 
* Bloemsierkunst Soepboer in Leeuwarden - 10% korting. 
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Workshop kaas maken, een terugblik 

Op zaterdagmiddag 26 oktober namen we deel aan een workshop kaas maken op 

boerderij “de Stelp” in Oldeberkoop. 

Om half twee werden we welkom geheten door Mevr. van der Gun en onder het  genot 

van een kopje koffie vertelde ze het proces van kaas maken. Om kaas te maken heb je 

nodig: rauwe melk (dus rechtstreeks van de koe),  zuursel en stremsel. Je kunt ook 

kruiden toevoegen. Wij hebben drie soorten kaas gemaakt; naturel, Italiaanse kruiden en 

pesto.  

 Mevr. van der Gun had al enig 

voorwerk gedaan en onze workshop 

begon met het snijden van de 

wrongel met de wrongelsnijder. De 

wrongel gaat zich splitsen in kleine 

stukjes wrongel en wei. Een groot 

gedeelte van de wei wordt 

verwijderd. Natuurlijk moesten we 

ook even proeven hoe dit smaakte. 

Daarna wordt er zoveel warm water 

toegevoegd dat de massa in de pan 

32 graden is. Als de juiste 

temperatuur bereikt is gaan we 

weer met de wrongelsnijder kleine stukjes maken. Dit is nog best zwaar werk. Na het 

snijden moest er nog een tijdje geroerd worden met een grote lepel. Na al het snijden en 

roeren moest de wrongel een tijdje rusten en kregen wij, onder het genot van een kop 

koffie met gebak, uitleg over de melkrobot, de koeien en de stieren Barry en Bobby. Mevr. 

van de Gun kan prachtig vertellen over het reilen en zeilen op de boerderij. 

Hierna zijn we met onze pannen 

naar de kaasmakerij gegaan. De 

wrongel in de kaasvaatjes 

gedaan en gingen de vaatjes 

onder de pers om de laatste wei 

er uit te persen. Hier zat ons 

werk erop. De schorten konden 

weer aan de kapstok. Later 

komen ze nog in een pekelbad 

en komt er een paraffinelaagje 

omheen. Natuurlijk zijn we ook 

in het kaaspakhuis geweest waar 

alle kazen liggen te rijpen op 

houten planken. 
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Na het harde werken was er een 

drankje en konden we verschillende 

soorten kaas proeven. Voor wie het 

interessant vond was er gelegenheid 

om te kijken hoe de melkrobot 

werkte. Wat een geweldig systeem. 

Het was een gezellige middag waar 

we heel veel geleerd hebben over 

koeien en kazen. 

Over drie weken kunnen we onze 

kaasjes ophalen. Dat wordt smullen!! 

 

Roelie Boelsma.  
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Bestuur Groei & Bloei 
             afd. Heerenveen en Omstreken 
 
 
Voorzitter: Jannie Koster - van Leeuwen 
Kromme Warren 26, 8539 RX Echtenerbrug 
0514-542333; mail: jkvl@ziggo.nl 
 
Secretaris: Ieke Schreuder 
Stellingenweg 15, 8421 DA Oldeberkoop 

0516-451287; mail: postma.schreuder@planet.nl 
en info@heerenveen.groei.nl 
 
Penningmeester: Jan Aandewiel 
Hogeveensweg 2, 8415 AE Bontebok 
0513-631687 / 06-20548122; mail: aandewiel.jan@gmail.com 

IBAN-rek. NL97 INGB 0001 1814 80 t.n.v. KMTP Heerenveen 

 
Lid Algemeen: Dicky Nagelhout 
Hoge Dijk 38, 8464 NS Sintjohannesga.  
0513-551317; mail: dickynagelhout@ziggo.nl 

 
Lid Algemeen: vacature 

 
Overig 
 
Ledenadministratie: Willy Dommerholt 
1e Compagnonsweg 74, 8415 AD Bontebok 
0513-542610; mail: wildv@upcmail.nl 
 
Redactie Groene Nieuwsberichten: 
Ieke Schreuder, Dicky Nagelhout; Aaltje Blom (lay-out) 
mail: postma.schreuder@planet.nl 
 
Webmasters: Aaltje Blom, Dicky Nagelhout 
mail: blomkes@wxs.nl 
website: www.heerenveen.groei.nl 
 
Redactie Digitale Nieuwsbrief: 
Dicky Nagelhout, Aaltje Blom 
mail: dickynagelhout@ziggo.nl 
 

mailto:info@heerenveen.groei.nl
mailto:aandewiel.jan@gmail.com
mailto:wildv@upcmail.nl
mailto:postma.schreuder@planet.nl
mailto:blomkes@wxs.nl
http://www.heerenveen.groei.nl/
mailto:dickynagelhout@ziggo.nl
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