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Van het bestuur…………

Ik hoop dat u allen nog goed gezond bent, want we hebben vanwege de coronacrisis
spannende maanden achter ons liggen.
Wat onze afdeling betreft hebben we het vrijwel zonder activiteiten moeten stellen. Velen
van ons hebben er het beste van gemaakt en als je een tuin had dan was het prettig om
nog met je hobby bezig te kunnen zijn.
Nu kunnen we langzamerhand weer wat gaan ondernemen en wij hebben zin om een
aantal activiteiten voor de afdeling weer op te pakken, met inachtneming van de RIVMrichtlijnen uiteraard. In deze Groene Nieuwsberichten kunt u lezen welke activiteiten er in
de zomermaanden doorgaan.
De jaarvergadering van 17 maart 2020 kon in verband met de corona niet gehouden
worden. Daar wilden wij Albert van der Toolen als nieuw bestuurslid voordragen, maar tot
een benoeming is het nog niet gekomen, want dat kan pas in een jaarvergadering. In
deze Groene Nieuwsberichten stelt hij zich alvast voor.
Op de agenda van de jaarvergadering stonden de jaarcijfers van 2019 en de begroting
voor 2020. De jaarcijfers zijn gecontroleerd door twee leden en akkoord bevonden.
Het ligt in de bedoeling om in het najaar een jaarvergadering/ledenavond te houden.
Zodra daar duidelijkheid over is krijgt u bericht.
Ik wens u allen goede zomermaanden.
Met een hartelijke groet,

Jannie Koster-van Leeuwen, voorzitter
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Komende activiteiten in 2020
Woensdag 17 juni
weekend 11 en 12 juli
Vrijdag 24 juli
Woensdag 26 augustus
Zaterdag 29 augustus
Vrijdag 4 september
Maandag 21 september

Tewaterlating drijvende tuintjes
9 open tuinen in afd. Heerenveen
(alleen voor leden van de afdeling)
Excursie Tuin van de Tijd, Bunne
Zomerboeket schikken
Excursie naar de Baggelhof, Nietap
kwekerij van oude fruitrassen
Dagexcursie naar Botanische Tuinen Utrecht
Lezing Salvia’s en botanische rariteiten

NB.
De excursie van 26 juni naar de tuin van Nico Kloppenborg in Mantgum gaat niet door.
De workshop vermeerderingstechnieken van 19 september wordt verzet naar een later
tijdstip.

Drijvende tuintjes
Ondanks de coronamaatregelen komen ook dit jaar weer, voor de zevende keer, een
aantal vierkante-meter-tuintjes in de Lindegracht in Heerenveen te drijven. In voorgaande
jaren werden de meeste daarvan gemaakt door leerlingen en studenten van diverse
scholen, maar dit jaar konden zij helaas niet deelnemen. Toch heeft een aantal actieve
leden de handen uit de mouwen gestoken en een tiental drijvende tuintjes gemaakt. Zo
kan er toch wat fleur aan het centrum van Heerenveen toegevoegd worden.
Op woensdagochtend 17 juni zullen de tuintjes te water worden gelaten. Of er nog een
officiële opening plaatsvindt, wordt op dit moment uitgezocht, daar komt vast op een later
tijdstip bericht over. Loop vooral in de komende zomerperiode langs de Lindegracht en
geniet van het groen! In de laatste week van september worden de tuintjes er weer
uitgehaald.
En laten we hopen dat in 2021 weer een hele lange rij bakken te zien zal zijn.
Dicky Nagelhout

Open Tuinen Weekend 11 en 12 juli
Helaas kon Fryslân iepenet syn tunen dit jaar niet doorgaan. Maar nu de beperkende
maatregelen in verband met de coronacrisis langzaam worden opgeheven, is de gedachte
naar voren gekomen om deze zomer toch nog één open tuinen weekend te organiseren.
We hebben nu 9 tuineigenaren van onze eigen afdeling Heerenveen en Omstreken bereid
gevonden om in het weekend van 11 en 12 juli hun tuinen beperkt open te stellen.
Hoewel de tuinen gesloten zijn voor groepen vinden ze het een mooi plan om hun tuin
alleen voor onze eigen leden te openen. Eigenaren en bezoekers dienen uiteraard de
RIVM-richtlijnen in acht te nemen.
Het is altijd erg leuk om in je eigen omgeving tuinen te bekijken. Je kunt er veel inspiratie
opdoen en genieten van alles wat er bloeit en groeit. Ook vertellen de tuineigenaren graag
over het specifieke van hun tuin. Verdere informatie over de tuinen is bijgevoegd in deze
Groene Nieuwsberichten.
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Excursie naar Tuin van de Tijd
Vrijdag 24 juli 2020
Een tuin vol verrassingen en symboliek, een reis door de tijd. De tijd wordt gemeten in
licht, gevangen in spiegelende oppervlakken en in de zichtlijnen op het omringende
landschap. Duizenden jaren oud kienhout maakt de tijd tastbaar. Boten van allerlei
materialen verwijzen naar mythen over de overgang tussen dag en nacht, leven en dood.
De tuin bestaat voor de helft uit bos en voor de rest uit een weelderige bloementuin, waar
het jaar rond wel iets in bloei staat.
Van Femke van Dam is de volgende toelichting ontvangen:
“Wij hebben nagedacht hoe wij de tuinbezoeken van deze zomer vorm kunnen geven in
tijden van Corona.
De tuin is bijna 1 ha. groot en biedt dus voor groepen op afspraak voldoende gelegenheid
om onderling anderhalve meter afstand te houden.
Wij hebben een uitgewerkte routebeschrijving in één richting die elke bezoeker tijdens de
rondwandeling kan gebruiken.
Ik stel mij voor dat ik bij ontvangst op een open plek nog een toelichting geef op de
filosofie achter de tuin en haar kunstwerken en wat vertel over mijn landschapskunst in
Nederland en elders in Europa. Dat gebeurt dus buiten in de open lucht.
Na de rondwandeling staat koffie/thee en wat lekkers gereed in ons bijgebouw. Dat
gebouw is 10 m lang en kan in één looprichting worden gepasseerd. Onderweg passeert
men de foto-expositie en is er ook een speciaal bezoekerstoilet.”
Adres: Paasveen 2, 9496 TA Bunne
Datum/tijd: 24 juli 2020 om 14.00 uur
Kosten: € 7,00 inclusief rondleiding en koffie/thee met wat lekkers
Graag uiterlijk 17 juli 2020 opgeven via maaikebijker@kpnmail.nl
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Workshop zomerboeket maken
Woensdag 26 augustus.
Mijn droom was om na mijn pensioen een pluktuin aan te leggen. Dat is na enig experimenteren
aardig gelukt, hoewel het succes ook elk jaar afhankelijk is van de weersomstandigheden.
De tuin is niet open voor plukkers, omdat we niet zo veel mensen op ons erf willen hebben. Ik
pluk zelf en maak boeketjes voor de groentemarkt die we wekelijks in de zomer in Nijeholtpade
houden met een aantal moestuiniers op donderdagavond van 19.00 – 20.00 uur.
Ik noem mijn boeketjes: “boeketje boerentuin”.
Nu bied ik de leden van Groei en Bloei aan om op woensdag 26 augustus van 14.00 tot plm. 16.00
uur een zomerboeket te komen maken.

Adres: Stellingenweg 112, 8475 EJ Nijeholtpade. (Bij paaltje met nr. 112 ongeveer 300 meter het
pad inrijden/ achter het bosje woon ik).
De workshop houdt in:
- Een rondgang door de pluktuin
- Inventariseren welke bloemen er zijn (kleur/ soort/ vorm)
- Bedenken hoe je je boeket wilt samenstellen
- Plukken en stelen ontdoen van overtollig groen
- Schikken (korenschooftechniek), binden en afwerken.
Wat valt er te plukken?
Veel dahlia’s met de kleuren (donker)rood, oranje, wit lila/ paars;
En o.a. Cosmea, Amarant (kattenstaart), Rode melde; Boerenwormkruid,
Dille, Fonteingras, Zinnia, Straalvrucht en Goudsbloem en wat er nog bloeit in de
bloemenmengsels die ik zaai.

Als je mee wilt doen geef je dan op vóór 1 augustus bij mij. De kosten zijn € 6,- (inclusief
koffie/thee met iets lekkers). Er kunnen maximaal 10 mensen meedoen.
E-mail: koreveld@planet.nl
Telefoon: 0561 – 688550/ 06 – 29 54 77 61
In augustus beslissen we of de workshop definitief door kan gaan. Dit is afhankelijk van eventuele
strengere Coronamaatregelen (alles vindt wel buiten plaats) en of er nog voldoende bloemen
bloeien (een aanhoudende droogte kan roet in het eten gooien!). Degenen die zich hebben
aangemeld krijgen dan ook bericht dat zij het geld kunnen overmaken naar de penningmeester
van Groei en Bloei.
Trijntje Köhler
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Excursie naar Kwekerij ‘De Baggelhof’
Zaterdag 29 augustus
De Baggelhof is een historische vruchtboomkwekerij in de kop van Drenthe met meer dan
200 oude tot zeer oude rassen.
Deze rassen hebben voor een groot deel in Noord-Nederland gestaan in boomgaarden, op
erven of als wegbeplanting. Ze zijn in de loop van de jaren verdwenen. Sommige van de
oude rassen zijn op het nippertje gered. De Baggelhof kweekt deze rassen op tot bomen,
zodat in de boomgaard een sortiment toegepast kan worden zoals er van oudsher ook
was.
De kwekerij ligt in een kleinschalig landschap van bosjes, wegen, poelen en houtsingels en
wordt op een duurzame en ecologische manier gerund.
Bij de kwekerij is een prachtige koffie- en theetuin met overal verrassende doorkijkjes en
er bloeit altijd wel iets. Kijk voor meer informatie eens op www.baggelhof.nl
Adres: Baggelveld 2, 9312 VE Terheijl (Nietap)
Datum/tijd: zaterdag 29 augustus 2020 om 14.00 uur
Kosten: € 17,50 inclusief rondleiding en 2 x koffie/thee met gebak
Graag uiterlijk 22 augustus 2020 opgeven via maaikebijker@kpnmail.nl

Let op: er is in verband met de beperkende maatregelen slechts plaats voor 10
personen!

Wist u dat…..
……...een van onze leden, Sijtse Peterson een prachtige ‘’treinentuin’’ heeft? Waar anderen
een modelspoorbaan op een zolder of garage hebben gebouwd, heeft Sijtse gewoon zijn
tuin tot een spoorwegcomplex gemaakt. Heel bijzonder om te zien. Als er geen
beperkende Coronarichtlijnen meer gelden, mag iedere geïnteresseerde langskomen om
de tuin te bewonderen, maar nu nog even niet!!
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Dagexcursie Botanische Tuinen te Utrecht
Vrijdag 4 september
In verband met de coronacrisis kon de tweedaagse tuinenreis van 3 en 4 september 2020
naar Duitsland en de provincie Groningen niet doorgaan. De plannen lagen al klaar. Na
een paar maanden “rust” hebben we weer zin om toch nog een reis te organiseren. We
zijn bezig met de organisatie van een dagexcursie naar de Botanische Tuinen te Utrecht
en wel op vrijdag 4 september 2020.
De Utrechtse Botanische Tuinen zijn een onderdeel van de Universiteit Utrecht en liggen in
het hart van het universitaire Science Park. De tuinen met een oppervlakte van 9 hectare
zijn aangelegd op en rondom het 19de-eeuwse Fort Hoofddijk, een vroeger onderdeel van
de Waterlinie. Hier vindt u de prachtige Rotstuin, de Evolutietuin, de (sub)tropische
collecties in de Tropische Kassen, de Ontdektuin, een Bijenhotel en de Vogelhut.

De reissom zal waarschijnlijk zo rond de € 50,-/p.p. bedragen. Dat is inclusief vervoer met
een comfortabele touringcar, koffie/thee met gebak, entreegeld en een lunch. Interessant
gegeven: houders van een Museumkaart krijgen korting, omdat voor hen de toegang
gratis is!

Voorbehoud

In verband met de coronabeperkingen wordt de reis onder alle voorbehoud
georganiseerd. We hopen dat er in september weer volop per touringcar mag worden
gereisd, al dan niet met mondkapjes, maar zeker is dat niet.
Ook is het niet zeker of we wel de hele dag in de Hortus Botanicus aanwezig mogen zijn.
Bekend is namelijk dat er vanaf juli voor bezoekers verplichte looproutes worden uitgezet
met een loopduur van 2 uur. Mocht dat in september ook nog het geval zijn dan bezoeken
we ‘s middag een andere tuin of een culturele bezienswaardigheid.
Nadere mededelingen over de reis worden gedaan via de digitale Nieuwsbrief.
Begin augustus zal duidelijk worden of de reis doorgaat.
Ondanks alle onzekerheden kunt u zich nu al – zonder verplichtingen – als deelnemer
inschrijven bij: Jannie Koster-van Leeuwen, e-mail: jkvl@ziggo.nl.
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Ledenavond: Maandag 21 september
Onderwerp: Salvia’s & botanische rariteiten
Spreker:
Andries Bierling
Andries Bierling is één van de twee eigenaren van Tuingoed Foltz in het Groningse
Meeden. Hij zal u meenemen in de kleurrijke en verrassende wereld van Salvia’s en
botanische rariteiten.
Aan de hand van veel eigen fotomateriaal geeft hij informatie over de achtergrond van
deze soorten en laat hij op inspirerende wijze hun toepassingsmogelijkheden zien. Ook
neemt hij planten mee voor de verkoop.
In het jaar 2000 kochten Andries Bierling en Bob Foltz een boerderij met bijna 4 hectare
grasland, waarop ze hun droom verwezenlijkten: een specialiteitenkwekerij met tuinen.
Krap 20 jaar later biedt Foltz één de grootste plantencollecties van Nederland en is het
tuingoed uitgegroeid tot een inspirerende ontmoetingsplek voor plantenliefhebbers uit
binnen- en buitenland.
Tuingoed Foltz is houder van de Nederlandse Planten Collecties Salvia en Echinacea,
soorten die Bob en Andries rijkelijk toepassen in hun tuinen. De Salviacollectie omvat zo’n
150 soorten die afkomstig zijn van alle continenten. De laatste jaren legt Tuingoed Foltz
zich sterk toe op het verzamelen en kweken van botanische rariteiten en bijzondere
schaduwplanten, waaronder Arisaema, Podophyllum en Epimedium. Dit heeft onder meer
geresulteerd in de aanleg van een nieuwe bostuin en een unieke jungletuin met manshoge
boomvarens, olifantsoren, bananen en gunnera’s.
Tuingoed Foltz is van half maart tot half november dagelijks geopend (m.u.v. maandag)
en organiseert regelmatig bijzondere plantenfairs, waaronder de Najaarsplantenmarkt op
26/27 september. Nadere informatie vindt u op www.tuingoedfoltz.nl
NB: Het is momenteel nog niet bekend of deze lezing in het Nordwin College kan
doorgaan. Nadere informatie volgt in de digitale Nieuwsbrief en is t.z.t. te vinden op onze
website www.heerenveen.groei.nl

Merel op jacht
Zie het voor je: een grasveldje in droge tijd. Een merel in oplettende houding.
Merel begint plotseling als een gestoorde in de grond te pikken. De kluitjes gras vliegen
rond. Het gat wordt dieper en dieper. De hele kop verdwijnt in de grond. En opeens trekt
Merel iets omhoog: een reus van een engerling. Het geheel wordt zo ingeslikt, waarna
Merel even staat na te genieten.
Deze kleine film speelt zich regelmatig af en meerdere merels weten meestal met succes
engerlingen op te graven, soms kleintjes, soms grotere.
Een vrolijke variatie op dit schouwspel deed zich slechts tweemaal voor: gravende Merel
maar nu met een gespannen toekijkende huismus. Mus hipt voor de snavel van Merel
heen en weer en tuurt mee in het gat.
Op het moment dat Merel de engerling uit het gat trekt schiet Mus toe, rukt de smakelijke
hap uit ‘s merels snavel en vliegt ermee weg. Merel blijft beteuterd achter…….
Ieke
9

Groene Nieuwsberichten in 2021
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2019 is aan de orde gekomen dat het sturen
van een papieren versie van de Groene Nieuwsberichten een (te) grote kostenpost
vormde.
Het bestuur heeft zich daarna beraamd op een mogelijke aanpassing van dit medium om
alle leden te informeren over de activiteiten in onze afdeling.
Na informatie bij andere afdelingen en rijp beraad in het bestuur is afgesproken dat de
Groene Nieuwsberichten die iedereen eens per kwartaal ontvangt, in 2021 zal worden
vervangen door een maandelijkse digitale Nieuwsbrief.
Jaarlijks zullen alle leden wel een papieren versie van het programma voor het dan
komende jaar ontvangen, inclusief een toelichting.
Het plan was om de leden hierover te informeren in de Algemene Ledenvergadering van
dit jaar, maar door de bekende coronaproblemen, is die vergadering tot op heden niet
gehouden. Wel wil het bestuur vasthouden aan de oorspronkelijke
plannen van
digitalisering van de berichtgeving.
Vanaf januari 2021 krijgen alle leden maandelijks de digitale Nieuwsbrief, mogelijk met
wat meer uitgebreide informatie dan tot nu toe het geval was.
Maar……
Op dit moment hebben we al veel mailadressen van onze leden, maar nog niet van
iedereen. De meeste mailadressen van de mensen die nu al de digitale Nieuwsbrief krijgen
hebben we ingevoegd in de ledenlijst, maar we willen graag de mailadressenlijst compleet
hebben. Voor de leden van wie we geen mailadres hebben of van wie we niet met
zekerheid weten wat hun mailadres is (bv. mailadres zonder achternaam) is nu een brief
bijgevoegd. Als u in de toekomst de informatie over onze afdeling wilt blijven volgen, dan
hopen we dat u ons snel uw mailadres wilt sturen. Dat kan naar dickynagelhout@ziggo.nl
Met dank voor ieders hulp hierbij,
namens het bestuur Ieke Schreuder en Dicky Nagelhout

Even voorstellen
Mijn naam is Albert van der Toolen
Voor de geplande algemene ledenvergadering van 17 maart j.l. lag er een voorstel van het
bestuur om mij te benoemen tot voorzitter van Groei& Bloei afdeling Heerenveen en
Omstreken. Maar de A.L.V. ging niet door i.v.m de coronacrisis en is uitgesteld tot een
later tijdstip, afhankelijk van de ontwikkelingen.
We leven in een rare tijd, alles wat vanzelfsprekend leek, blijkt dat niet te zijn.
We zijn ons weer even heel erg bewust van wat echt belangrijk is in het leven, gezondheid
en welzijn van jezelf en je naasten.
Als beoogd voorzitter draai ik al een tijdje mee met het bestuur, waarbij de laatste tijd als
rode draad geldt: hoe gaan we als Groei & Bloei om met de coronacrisis, wat kan wel en
wat kan niet. Een heleboel kan voorlopig niet en een aantal activiteiten alleen in
aangepaste vorm.
Binnen het bestuur is afgesproken dat het inwerken tot voorzitter gewoon doorgaat, in
afwachting van mijn benoeming tijdens de eerstvolgende van de A.L.V.
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Jannie Koster zal voorlopig wel deel uit blijven maken van het bestuur zodat zij wel
betrokken blijft bij het reilen en zeilen van de afdeling.
Heerenveen is onder normale omstandigheden een hele actieve afdeling met veel
betrokken en actieve leden en ik hoop dat ook ik mijn steentje kan bijdragen, in ieder
geval zal ik mijn best daartoe doen.
Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om iets meer van mijzelf te vertellen.
Ik ben geboren en getogen in Utrecht, heb gewerkt in Utrecht en Nieuwegein als
fysiotherapeut. Na een studie management en bedrijfskunde, ben ik manager geworden in
een groot ziekenhuis in Den Bosch en zijn wij verhuisd wij naar Brabant.
Mijn vrouw Ineke van Heerden is jaren actief geweest binnen de afdeling Den Bosch van
Groei & Bloei en in een actieve tuinclub.
Onze vrije tijd brachten wij als gezin altijd door in het familiehuis in Terherne aan de
poelen. Mijn familie komt oorspronkelijk uit Harlingen en zo hebben wij ons altijd veel
meer verbonden gevoeld met Friesland dan met het Brabantse land.
Naast tuinieren is zeezeilen onze passie.
Maar serieus tuinieren en lange zeezeiltochten maken gaat niet zo goed samen. En dus
hebben wij op een goed moment ons Brabantse huis met inmiddels een mooie tuin
verkocht, baan opgezegd, en zijn Ineke en ik vertrokken richting Middellandse Zee. Bijna 8
jaar hebben we daar alle jaren van maart tot oktober rondgevaren, van Gibraltar tot het
midden oosten, veel gezien, en veel beleefd. In de winter hadden wij een huis met een
klein tuintje in Harlingen. In 2015 hebben wij de boot weer teruggevaren naar Nederland.
Inmiddels hebben we het zeezeilen min of meer achter ons gelaten. En wij verlangden
weer naar een tuin. Zo zijn wij in Nieuwehorne beland. De plek vonden wij prachtig, de
tuin was minder naar ons zin, dus die hebben we helemaal op kop gegooid. Tijdens de
Passie-avond in oktober hopen Ineke en ik jullie daar het een en ander over te vertellen.
Ik wens jullie alle sterkte toe in deze lastige tijden en hoop dat het niet te lang duurt
voordat wij elkaar kunnen ontmoeten.
Albert
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Stekjes ruilen in Coronatijd
De zaai- en stekclub had afgelopen winter de zaden al verzameld en onderling geruild.
In het vroege voorjaar heeft iedereen de zaden uitgezaaid. Alles begon al een beetje op te
komen, dus genoeg plantjes voor de eigen tuin en om aan te bieden op groenmarkt.
Ook de zaaikist was van de winter weer ruim aangevuld met zakjes vers zaad. Klaar om
tegen een klein prijsje te kunnen verkopen aan leden tijdens lezingenavonden.
Maar toen kwam corona.
Wat te doen met al die verspeende plantjes en wat met al die zakjes met zaad nu
activiteiten gecanceld zijn?
Wij besloten om de stekjes gratis aan te bieden aan leden, die ze dan wel zelf moesten
komen halen bij de aanbieder. Dit leek ons de enige manier waarop je de richtlijnen van
RIVM kon realiseren.
Na de oproep hebben acht mensen zich opgegeven met aanbod of vraag en hoewel dat
aantal vrij laag was, bleek het aanbod ruim en gevarieerd. Uiteindelijk heeft dat geleid tot
een 15-tal uitwisselingen bij mensen thuis en daar naast zijn ook nog eens ruim 70 zakjes
met zaad verkocht.
Allemaal kleinschalig dus, maar uit de reacties van de deelnemers konden wij opmaken
dat het als buitengewoon positief is ervaren. Fijn dat men een paar plantjes kon
bemachtigen, maar vooral vond men het leuk dat er weer contact mogelijk was en dat
men bij de ander even in de tuin kon kijken.
Samengevat: het was kleinschalig maar een positieve ervaring en we houden dit in ons
achterhoofd.
Albert van der Toolen
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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
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