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Van het bestuur………… 
 

 

Het is inmiddels februari geworden en wie naar buiten kijkt in de tuin of het park, ziet dat 
er veel planten en bomen al knoppen hebben. Een echte winter is het niet geworden. Dus 
beginnen we alweer zin te krijgen om in de tuin aan de gang te gaan met het opruimen 
van bladeren en dergelijke. 
 
In deze Groene Nieuwsberichten staat weer een aantal activiteiten van onze afdeling 
beschreven. We hopen dat de activiteiten u aanspreken. 
De eerste activiteiten in januari waren een succes. De workshop Onderhoud Gereedschap 
werd door maar liefst twintig leden bezocht. Alles is weer geslepen voor het nieuwe 
seizoen. 
De winterwandeling was dit jaar in de Kraanlannen bij De Veenhoop. Het werd een frisse 
verkenningstocht en hoge schoenen en laarzen waren zeker niet overbodig. Na de 
wandeling was het met een drankje nog gezellig napraten in restaurant It Polderhûs. 
 
Graag wil ik uw aandacht vragen voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering die op 
dinsdagavond 17 maart zal worden gehouden. De agenda treft u aan in dit blad. Het 
financieel jaarverslag 2019 is verkrijgbaar in de vergaderruimte. Het verslag kunt u ook via 
de mail aanvragen bij de penningmeester. 
Er zijn enkele vacatures in het bestuur en heeft u belangstelling voor een functie, aarzel 
dan niet om met mij (of een ander bestuurslid) contact op te nemen om u te laten 
informeren wat een functie zoal inhoudt. Of zou u misschien eerst een poosje willen 
meelopen? Ook dat kan. 
Na de jaarvergadering zal Nienke Plantinga een lezing houden over een Nieuwe kijk op 
tuinen/tuinieren. 
 
Met een hartelijke groet, 
Jannie Koster - van Leeuwen, voorzitter 
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Komende activiteiten in 2019 
 

Komende activiteiten in 2020 

Lezingen 20.00 uur Nordwin College, Domela Nieuwenhuisweg 3,Heerenveen 
 

Ledenavonden 
Dinsdag 17 maart    

  Om 19.15 uur !!   Jaarvergadering 
  Om 20.00 uur lezing Nieuwe kijk op tuinen/ tuinieren  
Maandag 20 april  Onze tuin op Landgoed Den Treek 

 

Overige activiteiten 
Zaterdag 11 april  Planten- en knollenruil 
Zaterdag 25 april   Workshop verspenen 

Zaterdag 16 mei  Groenmarkt 
Weekend 23-24 mei Fryslan iepenet syn tunen 

 
 

Agenda jaarlijkse algemene ledenvergadering 

 
Datum: dinsdag 17 maart 2020 

Aanvang: 19.15 uur 
Plaats: Nordwin College, Domela Nieuwenhuisweg 3, Heerenveen 
 
1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Ingekomen stukken 
4. Vaststellen verslag jaarvergadering 18 maart 2019 

5. Vaststellen sociaal jaarverslag 2019 

6. Rapportage kascommissie, vaststellen financieel jaarverslag 2019*, decharge 
verlenen aan de penningmeester 

7. Samenstelling kascommissie 2020-2021 

8. Begroting 2020* 

9. Verkiezing bestuursleden 
Momenteel zijn er drie vacatures (voorzitter, penningmeester en lid algemeen) 

De functie van penningmeester wordt tijdelijk waargenomen door Jan Aandewiel en 
de functie van voorzitter tijdelijk door Jannie Koster – van Leeuwen. Als u 
belangstelling heeft voor een van deze functies dan kunt u dat bij de voorzitter 
kenbaar maken. 

10. Toelichting plannen 2020 

11. Digitale Nieuwsbrief en Groene Nieuwsberichten 

12. Rondvraag 
13. Sluiting 

 
* De financiële stukken liggen ter inzage tijdens de jaarvergadering. Indien u de stukken 
vooraf wilt inzien dan kunt u ze opvragen bij de penningmeester 
(aandewiel.jan@gmail.com). 
 
N.B. Aansluitend aan de jaarvergadering volgt om 20.00 uur een lezing van Nienke 
Plantinga met als titel: Nieuwe kijk op tuinen en tuinieren. 

mailto:aandewiel.jan@gmail.com
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Notulen jaarlijkse algemene ledenvergadering  

   
Datum:    maandag 18 maart 2019  
Plaats:    Nordwin College, Domela Nieuwenhuisweg 3, Heerenveen  
Notulist:  Jitty Hoekstra 
 

1. Opening 
Tijdelijk voorzitter Janny Koster-van Leeuwen opent om 19.15 de vergadering. 
 

2. Mededelingen 
Geen mededelingen 
 

3. Ingekomen stukken 
Geen ingekomen stukken 
 

4. Vaststellen verslag jaarvergadering 20 maart 2018 
Dit is vastgesteld. 
 

5. Vaststellen sociaal jaarverslag 2018 
Toevoeging: Workshop verfplanten bij activiteiten. 
Daarna wordt dit verslag vastgesteld. 
 

6. Rapportage kascommissie 
De kascommissie, bestaande uit Herman Postma en Wil van Oort, zijn van mening dat 
de gecontroleerde stukken een getrouw beeld geven van het handelen van het bestuur 
en de financiële situatie van de vereniging. 
De jaarstukken zijn goedgekeurd en de penningmeester is décharge verleend. 
 

7. Samenstelling kascommissie 2019-2020 
Herman Postma en Ellen Nissen. 
 

8. Begroting 2019 
Grote kostenpost in de financiën zijn de Groene Nieuwsberichten. Voorstel van het 
bestuur is om deze voortaan via de mail te verzenden. Wil men toch liever een papieren 
versie? Dan wordt hier een klein bedrag voor gerekend. Een werkgroepje gaat dit 
organiseren. 
Aaltje merkt op dat de Groene Nieuwsberichten ook op de website terug te vinden zijn. 
Contributie blijft onveranderd. 
De bus voor de dagtocht naar Broek op Langedijk wordt bekostigd door de vereniging. 
Op verzoek van Ellen Nissen is hierover gestemd. 
Herman Kruithof vraagt of we parkeergeld kunnen innen bij de Groenmarkt om 
inkomsten te genereren. De penningmeester is van mening dat dit evenement voor 
iedereen toegankelijk moet zijn zonder parkeer- of entreekosten. Henk Kok 
onderschrijft dit. Ineke van Heerde geeft als tip mee om een ton op het terrein te 
plaatsen waar men een vrijwillige bijdragen in kan deponeren. Penningmeester Jan 
Aandewiel merkt nog op dat er in 2018 een tent ten waarde van €600,= is aangeschaft 
voor de Groenmarkt. 
 

9. Verkiezing bestuursleden 
       Jan Aandewiel treedt af daar zijn termijn er op zit. Er ontstaat nu een vacature voor de                   
.      functie van penningmeester. Tevens is er nog een vacature voor de functie van voorzitter. 
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  Dicky Nagelhout treedt toe tot het bestuur als algemeen lid. Zij wordt met applaus   
ontvangen.                                                                           

10. Toelichting plannen 2019 
De voorzitter licht de plannen toe. 
 

11. Rondvraag 
Willy Dommerholt: ‘De gemeente Heerenveen gaat actie ondernemen op het gebied 
van duurzaamheid, in dat kader is er subsidie voor “Tegel er uit. Plant er in”. Janny 
Klein meldt zich voor het werkgroepje mits er meer leden toetreden.  
Minke Elzinga: ‘Is het een idee dat leden die in het bezit zijn van een museumjaarkaart, 
deze meenemen naar Broek op Langedijk om entreekosten te drukken?” 
Antwoord van de voorzitter: ‘Goede opmerking maar we komen niet in het museum, de 
lunch wordt daar in het restaurant geserveerd, we betalen geen entree’. 
 

12. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering. 

 

Sociaal jaarverslag 2019 
Groei & Bloei afdeling Heerenveen en omstreken 

 

1. Bestuur  
In maart vond er tijdens de Algemene Ledenvergadering een bestuurswisseling plaats. 
Dicky Nagelhout trad toe tot het bestuur als algemeen lid. Jan Aandewiel trad af als 
penningmeester. Hij zal deze functie blijven vervullen tot er een vervanger is. Ineke van 
Oort is in november uit het bestuur getreden vanwege verhuizing. Hierdoor is een 
vacature ontstaan voor algemeen lid. Jannie Koster is nog in functie als tijdelijk voorzitter. 
Zodra er een vervanger is zal zij terug treden. Er waren 7 bestuursvergaderingen in 2019. 
 

2. Leden, stand van zaken 
Ondanks de PR-inspanningen, die ook dit jaar weer nieuwe leden opleverden, bleek het 
totaal aantal leden gedurende het jaar teruggelopen te zijn van 329 tot 296. Er waren 26 
aanmeldingen en 59 opzeggingen. 
 

3. Ledenavonden 
Alle ledenavonden werden gehouden in de kantine van het Nordwin College. Deze zijn 
kosteloos te bezoeken. Gemiddeld zijn er zo’n 45 aanwezigen. De catering (in eigen 
beheer) evenals de verloting, leveren een mooie bron van inkomsten op. De locatie 
voldoet goed:  is makkelijk bereikbaar, betaalbaar en alle faciliteiten zijn aanwezig. 
 

4. Activiteiten 
De volgende activiteiten zijn georganiseerd: 
 

Ledenavonden: 
– De Ecokathedraal, Tineke Hempenius 
– Het gebruik van vaste planten van de 19e eeuw tot heden, Beline Geertsema 
– Kleurenpalet van de tuinontwerper, Modeste Herwig 
– Rhododendrons, Jan Graveland 
– Groene Passie met: 

 Bodem en bemesting, Evert Koelma 
 Vegetatie in de Ecokathedraal, An Wilman en Ieke Schreuder 

– De magie van tuinieren, Wim Paul van der Ploeg 
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Excursies: 
– Winterwandeling op de Delleboersterheide 
– Dagexcursie Tuinvaart Broek op Langedijk 
– De Cruydt-Hoeck in Nijeberkoop 
– Lancaster Garden in Emmeloord 
– Tweedaagse tuinenreis naar Twente en Duitsland 
– Beeldentuin De Pol bij Steenwijk 
 

Workshops: 
– Onderhoud gereedschap, Gered Gereedschap, Wolvega 
– Fruitbomen enten 
– Snoeien van fruitbomen 
– Zaad winnen, in Lytsewierrum 
– Kaas maken, Kaasboerderij De Stelp in Oldeberkoop 
 

Overige activiteiten: 
– Planten- en bollenruil in april en oktober werden weer goed bezocht 
– Groenmarkt kon weer rekenen op grote belangstelling. We mochten tegen de 900 
bezoekers ontvangen en het was weer vanouds gezellig en inspirerend.  
– Nationale Tuinweek: 37 drijvende tuintjes in de Lindegracht. 
– Fryslân iepenet syn túnen. Een gezamenlijk project van alle afdelingen binnen rayon 
Friesland waarbij ruim 30 tuinen gedurende de zomermaanden enkele weekenden 
geopend waren voor publiek. 
– Kennismakingsmiddag voor nieuwe leden; een bijeenkomst waarbij het bestuur de 
nieuwkomers wil leren kennen en wil horen wat hun wensen en verwachtingen van de 
afdeling zijn. 
– De moestuingroep had weer een actief jaar. De leden kwamen een aantal keren bijeen, 
waarbij allerlei leuke onderwerpen werden besproken en activiteiten georganiseerd. 

– De zaai- en stekclub is al een aantal jaren actief. De leden komen een paar maal per 
jaar bijeen waarbij materiaal wordt bekeken en uitgewisseld. 

– Bijeenkomst actieve leden; een gezellige middag met een hapje en een drankje waarbij 
het bestuur alle actieve leden nog eens wil bedanken voor hun inzet. 

 

5. Bloemschikken 
In het voorjaar waren twee enthousiaste cursusgroepen voor gevorderden en ver-
gevorderden actief. Gevolgd door één cursusgroep in het najaar. De lessen werden 
gegeven door Ingrid Brunsting en Reina Visser in Nij Brongergea Tsjerke in de Knipe. 
 

6. Communicatie 
Dit jaar verscheen ons blad “Groene Nieuwsberichten” vier keer. De digitale Nieuwsbrief 
verscheen maandelijks.  
 

7. Tot slot 
Het bestuur heeft in 2019 weer veel georganiseerd en gelukkig konden veel van de 
geplande activiteiten plaatsvinden. Zonder de hulp van actieve leden kan een vereniging 
niet bestaan. Het bestuur dankt iedereen die z’n steentje heeft bijgedragen daarom heel 
hartelijk en hoopt in 2020 weer een beroep op hen te mogen doen.    
Namens het bestuur,   
Ieke Schreuder, secretaris. 
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Ledenavond: Dinsdag 17 maart 2020 
Onderwerp:  Nieuwe kijk op tuinen en tuinieren 
Spreker:        Nienke Plantinga 
 

Nienke Plantinga is een tuin- en landschapsontwerper die van persoonlijke wensen 
levende tuinen maakt met haar bureau Magnolia Tuinontwerp. Samen met Katja Staring 
schreef zij het boek Iedereen kan avontuurlijk tuinieren. 
Aan de hand van het boek geeft ze graag lezingen over hun nieuwe kijk op tuinen en 
tuinieren. Dus een wat actievere lezing over hoe je naar je tuin kijkt, hoe je met de natuur 
mee kunt tuinieren en zelf je tuin praktischer in kan richten.  
 Ze zal ons op avontuur meenemen door onze tuin en ons allerlei tips en trucs aan de 
hand doen.  
- ideale opbouw van een levendige tuin 
- stappenplan voor je eigen tuin 
- tuinkalender en toolbox 
- plantenlijstjes voor inspiratie 
 

Haal meer uit je tuin, voor mens en dier. Ga mee op ontdekkingstocht en zie hoe je van je 
tuin een gastvrije plek maakt voor dieren en planten. En: voor jezelf! Proef, pluk, ruik, 
voel en ervaar de kracht van de natuur in je eigen tuin, in alle seizoenen. Zie wat er leeft 
en hoe alles met elkaar is verbonden. En hoe je van eigen lapje grond je favoriete plek 
maakt waar ook de natuur blij van wordt. 
 
 

Ledenavond:  Maandag 20 april 
Onderwerp:    Onze tuin op landgoed Den Treek 
Spreker:          Marieke Nolsen 
 

Mevrouw Marieke Nolsen woont op Landgoed Den Treek – Henschoten in Leusden. 
Zij schreef het volgende over haar lezing: 
 

“Sinds 2002 wonen wij op een prachtige plek 
midden in het land, met een heerlijke grote tuin. 
In de afgelopen jaren hebben wij hier om de 
sfeervolle Landgoedwoning een tuin aangelegd 
met weelderig bloeiende borders. In het vroege 
voorjaar met heel veel bollen, opgevolgd door 
vaste planten, allemaal aangepast aan de 
kleuren van het Landgoed.  
 

Sinds 2016 hebben wij de tuin vergroot met een 
decoratieve pluktuin oa. geïnspireerd door Sarah 
Raven. Heel veel Dahlia’s en andere 
rijkbloeiende één-jarigen in oranje/rood en 
zalmachtige tinten zorgen voor een geweldig 
kleurig najaars feestje.                                                 
Als bloemist geef ik les in het maken van 
tuinachtig bloemwerk en m.b.v. al mijn bloemige 
foto’s van tuin en bloemwerk, hoop ik een ieder 
te inspireren. Tijdens deze lezing neem ik u 4 
seizoenen mee de tuin in.” 

http://www.magnolia-tuinontwerp.nl/
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Plantenruil 
Zaterdag 11 april 
 

Zoals gebruikelijk houden we in het voorjaar een ruil van planten en dahliaknollen. 
Iedereen die bij het opruimen van de tuin iets over heeft, kan dit inbrengen. 
De datum is zaterdag 11 april van 10.00 - 11.00 uur. 
Adres: Koningin Wilhelminaweg 16 in Heerenveen. 
Margje en Evert Koelma zullen weer onze gastvrouw en gastheer zijn. 
 

Het lijkt goed om de spelregels nog even te memoreren: 
* Vóór 10.00 uur gaan we de planten uitstallen op de aanwezige tafels. Het is handig als 
je naast de naam van de planten of stekken die je inbrengt, ook je eigen naam vermeldt, 
zodat anderen weten aan wie ze vragen kunnen stellen. 
* Om 10.00 uur drinken we een kopje koffie of thee en gaan we het aanbod bezichtigen. 
* Er wordt pas geruild als het startsein (ca. 10.15 uur) heeft geklonken. 
 

 
De plantenruil is een heel 
gezellige gebeurtenis waarbij we 
van elkaars ervaringen kunnen 
leren. De plantenruil is alleen 
bedoeld voor Groei & Bloei-leden. 
Leden van buiten onze afdeling 
zijn van harte welkom. 

 

 
 
Workshop verspenen 
25 april 
 
In het voorjaar zijn er weer veel soorten zakjes zaad van bloemen en groenten te koop. 
Altijd leuk om een plantje van zaad af op te kweken. Je ziet dan het hele proces van 
zaadje tot plant. Sommige zaden kun je rechtstreeks in de volle grond zaaien, maar de 
meeste planten moet je voorzaaien in een bakje. Zodra de plantjes opkomen en elkaar in 
het bakje gaan verdringen is het tijd om te gaan verspenen. Dat moet heel voorzichtig, 
want de plantjes zijn dan nog erg klein en kwetsbaar. En kunnen ze dan al in de tuin of zet 
je ze in een ander bakje? 
 

In deze workshop gaan we samen kleine 
plantjes verspenen. Er wordt gezorgd 
voor plantjes en de nodige materialen. 
De kosten bedragen € 7,50 per 
deelnemer. 
Datum: zaterdagochtend 25 april 2020 
van 9.30 uur tot 11.00 uur. 
Locatie: nog niet bekend. 
Aanmelden bij Dicky Nagelhout uiterlijk 
11 april per mail: 
dickynagelhout@ziggo.nl. 



 10 

GROENMARKT 
 

zaterdag 16 mei 2020 
 

Thema: Groen = Doen 
 

Al meer dan 15 jaar de gezelligste markt op tuingebied in Noord-Nederland. 
 

Groot aanbod van alles wat groeit en bloeit in de tuin, zoals vaste planten, 1- en 2-jarige 
planten, bol- en knolgewassen, groenteplanten, etc. 

 
En verder: handboeketjes, tuinadvies, demonstratie verspenen, tuingereedschap, jams, 

honing, kruidenthee en nog veel meer. 
 

Toegang gratis. Parkeren gratis. 
 

Locatie: Rotstergaastweg 79, Nieuweschoot 
 

 
 

Wie wil er een taart of cake bakken? 
 
Veel bezoekers aan de Groenmarkt willen graag even pauzeren om koffie, thee of 
frisdrank te drinken. Uit ervaring weten we dat de taarten en cakes gebakken door onze 
leden bijzonder in de smaak vallen. 
Vorig jaar werden we verrast door een groot aanbod van zelfgebakken lekkernijen. De 
bezoekers konden maar moeilijk een keuze maken, want alles zag er heerlijk uit. 
Een aantal leden heeft al laten weten dat ze dit jaar weer iets lekkers gaan bakken. Heeft 
u ook een favoriet recept waar iedereen dol op is? Het zou geweldig zijn als u mij bericht 
doet dat u ook iets voor de Groenmarkt wilt bakken. 
 
Han Hijlkema Tel. 0513-631437  E-mail: hanhijlkema@gmail.com 

mailto:hanhijlkema@gmail.com
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Drijvende tuintjes, maakt u dit jaar ook (weer) een tuintje? 

Al weer voor de zevende keer heeft het bestuur besloten om de Lindegracht te 
Heerenveen in samenwerking met de gemeente op te fleuren met drijvende tuintjes. 

 De planning is om op woensdag 17 juni a.s. de bakken in de gracht te plaatsen (dit is 
tijdens de Nationale Tuinweek). 

 In voorgaande jaren hebben diverse scholen/instellingen en leden van Groei & Bloei 
hieraan meegewerkt door één of meerdere bakken te vullen met planten. De waardering 
voor dit project is ieder jaar onverminderd hoog. Zowel de “kijkers’’ als de ‘’makers’’ 
genieten steeds weer van dit kleurige spektakel.  Aan alle leden stellen we ook nu weer de 
vraag wie een tuintje wil maken. Het thema van dit jaar is ‘’de fruitige tuin’’. Informatie en 
aanmelden graag bij Dicky Nagelhout via mail dickynagelhout@ziggo.nl of via tel. 0513 
551317. Als het kan graag vóór 15 maart a.s. 

Dicky Nagelhout 

  

 

 
 
Op onze website www.heerenveen.groei.nl  is bij “terugblikken” een filmpje over het 
plaatsen van de tuintjes te zien 

http://www.heerenveen.groei.nl/


 12 

Fryslân iepenet syn tunen 2020 
 
Het is erg leuk om in je eigen omgeving een aantal tuinen te bekijken. Je kunt er ideeën 
opdoen of gewoon genieten. Het kan ook inspirerend zijn voor de beginnende tuinier om 
te zien welke planten het in jouw buurt goed doen, welke verzorging en standplaats ze 
nodig hebben. Ook geeft dit de mogelijkheid eens bij iemand van een andere Friese 
afdeling de tuin te gaan bekijken. 
 

Vaak wordt er door de tuineigenaren enthousiast uitleg gegeven over hoe ze de tuin 
hebben ingericht, welke planten erin staan en welke mee- en tegenvallers ze gehad 
hebben. 
 

Ruim 30 tuineigenaren van de Friese afdelingen doen dit jaar (weer) mee met ‘Fryslân 
iepenet syn tunen’, waarvan 17 van onze afdeling. Verspreid over een vijftal weekenden 
stellen zij hun tuinen open en heten jullie van harte welkom. 
 

De data van de Open Tuinen Weekenden 2020 zijn: 
 

23 en 24 mei 
20 en 21 juni (Landelijk Open Tuinen Weekend) 
4 en 5 juli 
25 en 26 juli 
29 en 30 augustus 
 

Op onze website (www.heerenveen.groei.nl) zal vanaf eind april of begin mei de lijst met 
deelnemende tuineigenaren vermeld worden. 
 

Maaike Bijker 
 
Wist u dat…………… 
 
………. Tuingoed Foltz samen met 40 andere kwekers op 25 en 26 april de jaarlijkse 
Noordelijke Kwekerij dagen organiseert?  
 
…… Groei & Bloei leden korting op de toegangsprijs krijgen voor dit planten-evenement in 
Meeden? Meer informatie op de website www.tuingoedfoltz.nl 
 
…….. dat de door Groei en Bloei georganiseerde tuinshow Gardenista ook dit jaar weer zal 
worden gehouden? En wel van 13 t/m 17 mei bij de Historische Buitenplaats Den 
Alerdinck in Laag Zuthem bij Zwolle. 
 
…….. Gardenista dit jaar als thema heeft: Leef in het groen? 
…….. er veel meer informatie over dit groenfestival te vinden is op www.gardenista.nl ? 

 
…….. er een bijzonder informatieve website is voor de zaaiers onder ons? De tekst is wel 
in het Engels, maar dan heb je ook wat! Website: www.theseedsite.co.uk  
 

 

 
 

http://www.heerenveen.groei.nl/
http://www.gardenista.nl/
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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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