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Van het bestuur ……..
Zomermaanden zoals we dit jaar hebben gehad zijn uitzonderlijk. Zo veel zon en zo weinig
regen. De tuinen werden droger en droger en daar kunnen we als tuinliefhebbers niet zo
goed tegen.
Tijdens tuinexcursies leven we met de tuineigenaren mee. Veel moeilijker is het voor
boeren en tuinders. We kijken uit naar een paar flinke regenbuien.
De gezamenlijke afdelingen in Friesland hebben ook dit jaar een brochure gemaakt:
Fryslân iepenet syn tunen, waarin meer dan 50 prachtige open tuinen staan vermeld
die verspreid over 6 weekenden gratis toegankelijk zijn. Het laatste open-tuinenweekend
is op 1 en 2 september. De open tuinen van onze afdeling staan in deze Groene
Nieuwberichten vermeld. Een overzicht van tuinen in de andere afdelingen staan op onze
website.
De ledendagtocht naar Bingerden is een groot succes geweest. Het was mooi weer en er
was een prachtig assortiment aan planten. De laadruimte van de touringcar zat op de
terugtocht dan ook helemaal volgeladen met planten.
Begin juni zijn er 42 drijvende tuintjes te water gelaten door een groep enthousiaste
leden, scholieren en medewerkers van de gemeente. Het lijkt wel of de tuintjes ieder jaar
mooier worden. Als u in de komende weken een bezoekje brengt aan Heerenveen, gaat u
dan vooral ook eens naar de tuintjes in de Lindegracht kijken. Een prachtig gezicht waar
gemeente, middenstand, bewoners en winkelend publiek en Groei & Bloei-leden zeer
content mee zijn.
De tweedaagse tuinenreis naar Noord-Brabant op 6 en 7 september gaat door. Het
programma staat in het kort in deze Groene Nieuwsberichten. Eind juli stond het aantal
deelnemers al op 36. Snelle beslissers kunnen nog mee.
In de Groene Nieuwsberichten van juni, juli en augustus staat vermeld dat de namiddag
met actieve leden niet doorgaat. Dat was wel een heel korte mededeling van mij. Graag
wil ik het nu toelichten. De tweedaagse tuinenreis en de dag daarop een kennismaking
met nieuwe leden en tevens een gezellige namiddag blijken wat teveel activiteiten bij
elkaar, zeker voor het bestuur. Daarom hebben we besloten dit jaar de altijd gezellige
namiddag te laten vervallen. Volgend jaar bestaat onze afdeling 55 jaar en dan houden we
zeker weer zo’n gezellige bijeenkomst.
Ik wens u allen een fijne voortzetting van de zomer.
Met een hartelijke groet,
Jannie Koster – van Leeuwen
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Komende activiteiten
Ledenavonden

Van 20.00-22.00 uur in het Nordwin college in Heerenveen
Dinsdag 18 september
Maandag 15 oktober
Dinsdag 20 november

Vaste planten en hun omgeving
Passieavond voor en door leden
Verfplanten op de Chelsea Flower Show

Overige activiteiten
Weekend 1 en 2 september
Donderdag 6 en vrijdag 7 sept.
Vrijdag 28 september
Zaterdag 13 oktober
Vrijdag 10 november

Ledenavond:
Onderwerp:
Spreker:

Open tuinen weekend
Tweedaagse excursie naar Noord Brabant
Excursie naar De Holthof in Oldeholtpade
Plantjesruil
Fermenteren van groenten en fruit

dinsdag 18 september 2018
Vaste planten en hun omgeving
Cor Bras van Vaste Plantenkwekerij Wico

Cor Bras is, na twintig jaar werkzaam te zijn geweest voor de kwekerij Ploeger in De Bilt,
in 2004 samen met zijn vrouw Dirkje van der Meulen begonnen met de plantenkwekerij
Wico te Maarssen. Uitgangspunt voor hen beiden was om op een natuurlijke traditionele
manier te kweken waarbij ziekten en plagen voorkomen kunnen worden.
Na het overlijden van Han Nienhuis van de Bolle-Jist in Hijum in 2012 is een deel van zijn
assortiment door hen overgenomen. Sinds 2017 is een samenwerkingsverband aangegaan
met de huidige eigenaren van Van Tubergen in Heemstede, de bloembollenspecialist. En
nu is daar ook het verkoopassortiment ondergebracht.
In zijn lezing zal Cor Bras aan de hand van voorbeelden dieper ingaan op het door de
kwekerij Ploeger en Wico gehanteerde standplaatsencodesysteem zoals omschreven in het
boek “Die Stauden” waarbij getracht wordt de ideale standplaats zo dicht mogelijk te
benaderen.
Tevens zal Cor Bras een aantal planten uit zijn assortiment meenemen die in de pauze te
koop zullen zijn.
Henk Kok
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Groene Passieavond voor en door leden
Maandag 15 oktober
Met Minke Elzinga en Wil van Oort
Minke Elzinga houdt van reizen en blijkt een bijzondere passie voor Japan te hebben.
Ze vertelt er het volgende over:
Japan of tewel Nippon, met de letterlijke betekenis: oorsprong van de zon; is een
eilandstaat. Het land wordt gevormd door 6.852 eilanden in de Grote Oceaan.
Terwijl ik dit stukje schrijf is het 30 graden in de schaduw. Ik heb in 2012 een reis
gemaakt door een bijzonder land. Ik was er in maart /april, de tijd van de kersenbloesem.
De kersenbloesem is voor de Japanners erg bijzonder en heeft een symbolische betekenis.
De Japanners zien de natuur gelijkwaardig met het leven van de mens. De Japanse naam
voor kersenbloesem is Sakura. In Japan zijn overal kersenbloesems geplant en het land
staat in het voorjaar vol met mooie kersenbloesems.
Naast de kersenbloesem heb ik mooie tuinen, parken en indrukwekkende steden bezocht,
zoals Kyoto met zijn Gouden Tempel, Hiroshima en Nagasaki met hun bekende
geschiedenis.
Al met al een zeer bijzondere reis met veel uitersten waar ik u het een en ander over zal
vertellen en laten zien.
Minke Elzinga

Wil van Oort is een enthousiast fotograaf zoals u misschien al wel ontdekt hebt als u
naar de foto’s op onze website kijkt. Veel mooie en geestige foto’s komen uit zijn toestel.
Hij heeft de afgelopen zomer alle tuinen van onze afdeling bezocht die dit jaar deelnamen
aan het project Fryslan iepenet syn tunen. De indrukken die hij daar opgedaan heeft zal
Wil u als slideshow presenteren.
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Ledenavond:
Onderwerp:
Spreker:

Dinsdag 20 november
Verfplanten op de Chelsea Flower Show
Stefan Jasper

Stefan Jaspers is opgegroeid op een boerderij in het Vechtdal bij Ommen. Hier
ontwikkelde hij zijn liefde voor tuinen en beplanting. Als kind begon hij al te
experimenteren met het kweken van planten en het maken van bloeiende combinaties. Na
zijn hoveniersopleiding volgde hij de opleiding tuinarchitectuur aan Hogeschool van Hall
Larenstein. Dit zorgde voor een mooie combinatie van praktijkkennis, ontwerpen en
beplantingsvaardigheden. In zijn ontwerpbureau, dat gevestigd is bij Ommen, houdt hij
zich voornamelijk bezig met tuin en landschapsontwerpen waarbij duurzaamheid op lang
termijn en beplanting de hoofdrol spelen.
In 2016 ontwierp hij samen met viltkunstenares Claudy Jongstra een verfplantentuin "De
Honeysuckle Blue Garden" voor de beroemdste tuintentoonstelling ter wereld: De Chelsea
Flower Show. De tuin werd beloond met een eervolle Silver Gilt-medal, en dat terwijl het
voor beiden het debuut was op deze prestigieuze show!
Stefan Jaspers komt op 20 november bij onze afdeling om te vertellen en te laten zien hoe
deze tuin tot stand gekomen is.
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Tuinenreis op 6 en 7 september 2018
naar Noord-Brabant, Noord-Limburg en Duitsland
Op de eerste donderdag en vrijdag van september is weer de jaarlijkse tuinenreis van
Groei & Bloei georganiseerd. Per touringcar reizen we dit jaar naar het zuiden van het
land. We bezoeken 7 fraaie en afwisselende tuinen.
Op donderdag bezoeken we eerst de Tuinen in Demen, gelegen aan de rivier de Maas.
We zullen in deze tuin ook de lunch gebruiken.
Daarna gaat het richting Nuenen, waar we twee tuinen dicht bij elkaar bezoeken. Eerst
bekijken we de Tuin aan het Boord en als laatste tuin van de dag bezoeken we de
Walburgtuinen.
Na diner, overnachting en ontbijt in hotel Teugel Resort in Veghel, reizen we op
vrijdagmorgen naar twee tuinen in Velp bij Grave.
Eerst bezoeken we De Eendenpoel en vervolgens gaan we naar landgoed De
Lievendael waar we ook de lunch zullen gebruiken.
‘s Middags rijden we naar Jardin de Louise in Molenhoek.
We sluiten de reis af in de beroemde Garten Lucenz-Bender in Bedburg-Hau in
Duitsland met afsluitend een diner in Kleve.
De reis zal weer onder leiding staan van Jannie Koster en Thecla van der Ham.
De reissom is nog niet definitief bekend. We proberen de reissom op € 225,-- p.p. te
houden op basis van verblijf in een tweepersoonskamer in een uitstekend hotel.
Er hebben zich tot op heden 36 deelnemers opgegeven maar late beslissers kunnen
eventueel nog mee. Geeft u zich dan snel op bij Thecla van der Ham: e-mail
thecla.vd.ham@hetnet.nl onder vermelding van uw naam, adres, woonplaats,
telefoonnummer en eventueel dieetgebruik.
Deelname staat open voor alle Groei & Bloei-leden, dus ook van buiten de afdeling
Heerenveen. Een reisgenoot of reisgenote hoeft geen lid te zijn.
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Excursie naar Oldeholtpade
Tuin: “de Holthof” van Hiltje Dekker
Datum: vrijdag 28 september
In het begin van deze eeuw is begonnen met de aanleg van de siertuin
rondom de woonboerderij met gastenverblijf.
Door de jaren heen is er zo een tuin ontstaan waar eind september wuivende grassen en
groepen bloeiende planten te vinden zijn. Door de speciale beplanting en de hagen is er
een weelderig en samenhangend geheel ontstaan. Het mooie uitzicht op de omringende
landerijen verhoogt nog de landelijke sfeer.
Mocht u nog nieuwe planten aan willen schaffen dan bent u bij Hiltje ook op het juiste
adres; ze verkoopt altijd stekken uit haar tuin.
Tot 24 september kunt u zich opgeven bij Han Hijlkema hanhijlkema@gmail.com
mob. 0617727721 onder vermelding van woonplaats en telefoonnummer.
Datum: vrijdagmiddag 28 september 14.00 uur
Adres:
Hoofdweg 205 8474 CG Oldeholtpade
Kosten: € 3,50 voor koffie/thee met iets lekkers

Plantenruil zaterdagochtend 13 oktober
en aansluitend bollenverkoop
Zoals gebruikelijk houden we in het voor- en najaar een ruil van planten en stekken.
Iedereen die bij het opruimen van de tuin iets over heeft, kan dit inbrengen op de
plantenruil.
De datum voor dit najaar is zaterdagochtend 13 oktober van 10.00 – 11.00 uur.
Een nieuwe activiteit bij deze plantenruil is dat Jan Bergsma, bollenverkoper van de
Groenmarkt, van 11.00 - 12.00 uur voorjaarsbollen verkoopt aan de liefhebbers. Welke
bollen dat zijn wil hij nog niet verklappen. Het blijft dus nog even spannend!
De spelregels voor de plantenruil zijn als volgt:
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 drinken we een kopje
koffie of thee en gaan we het aanbod bezichtigen. Er mag pas geruild worden als het
startsein (om 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. Dus leden van buiten onze
afdeling zijn ook van harte welkom.
Margje en Evert Koelma zijn weer onze gastvrouw en -heer. Het adres is Koningin
Wilhelminaweg 16. Heerenveen. Er staat met P-bordjes aangegeven waar geparkeerd kan
worden.
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Workshop fermenteren van groenten en fruit
Datum: Zaterdagochtend 10 november
Tijd:
10.00 – 12.30 uur
Deze workshop is bestemd voor iedereen die nieuwsgierig is hoe je start met fermenteren
en hoe je voedsel op een lekkere en gezonde manier wilt bewaren voor later.
Fermenteren is een makkelijke en aantrekkelijke manier om groenten en fruit te
conserveren. Zuurkool is bijvoorbeeld gefermenteerde witte of rode kool. Door het
fermentatieproces ondergaat het voedsel al een soort voor-vertering waardoor veel
vitaminen en mineralen uit je voedsel makkelijker opneembaar worden voor je lichaam.
In de workshop wordt verteld over de theorie van fermenteren; wat gebeurt er bij een
fermentatieproces, welke vormen van fermentatie zijn er en waar kun je makkelijk mee
starten? Je kunt o.a. fruitkefir zien en proeven.
Je gaat zelf met twee dingen aan de slag:
- fermenteren van groenten in een conservenpotje,
- zuurkool maken van witte kool in een weckfles van 1 liter, met waterslot.
Je leert over de theorie en praktijk van fermenteren en na een paar weken kun je proeven
van het lekkers dat je hebt gefermenteerd.
De workshop wordt gegeven door Tine Sietsma van Roeach in Joure en vindt plaats bij
Janet Pasveer, Zuiderveldstraat 33 8501 KA Joure.
Kosten
Workshopkosten: € 30,- voor de workshop inclusief groenten en 2 recepten.
Materiaalkosten: €10,- voor de weckfles en waterslot. Het is mogelijk weckfles en
waterslot later weer in te leveren en € 8,- terug te krijgen.
Aanmelden kan tot uiterlijk 28 oktober bij Dicky Nagelhout, via mail
dickynagelhout@ziggo.nl of tel. 0513 551317.
Bij minder dan zes deelnemers gaat de workshop niet door.
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Fryslân iepenet syn tunen 2018 op 1 en 2 september
In het weekend van 1 en 2 september zullen er weer een aantal tuinen uit onze afdeling te
bezoeken zijn. Een overzicht van open tuinen in andere afdelingen kunt u vinden in de brochure
op onze website (www.heerenveen.groei.nl)
Tuin van fam. de Ruiter

Hegedyk 6

8401 BJ GORREDIJK

Annie’s Blommepluktún

Warrewei 33

8406 AD TIJNJE

liefhebberstuin met waterpartijen, borders en gezellige zithoekjes.
pluktuin met veel bloemen; eigen boeketten samenstellen.

De Kleine Prairie

Breewei 22

kijktuin en kwekerij met Amerikaanse planten.

8406 EE TIJNJE

Bokkehûske

Leidijk 22

8411 ZM JUBBEGA

Erik en Mettina Westerhof

Wolvegasterweg 41

8421 PS OLDEBERKOOP

Tuin van fam. Liemburg

Marijkemuoiwei 12

8453 JH ORANJEWOUD

Tuin van Thecla van der Ham

Buorren 5

6400 m2 cottagetuin, grote vijver, groente/kruidentuin, kas, boomgaard.
kleine inspirerende exotentuin met diverse bladplanten en keramiek.
1400 m2 tuin met diverse terrassen nabij bossen.

8642 WG LYTSEWIERRUM

tuin met borders rond fraai gerestaureerd huis; kas, fruit- en moestuin.
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Programma bloemschikken seizoen 2018-2019
Als het u leuk lijkt om te leren bloemschikken, dan bent u bij Groei & Bloei Heerenveen en
omstreken op het juiste adres. Ook niet-leden kunnen zich hiervoor opgeven. En heeft u al
eerder aan de lessen deelgenomen dan hopen we dat u ook het komend seizoen weer
mee gaat doen.
De cursus bestaat uit acht lessen, vier in het najaar en vier in het voorjaar. Ook is het
mogelijk om vier lessen óf in het najaar óf in het voorjaar te volgen. In overleg wordt
voor nieuwe cursisten afhankelijk van ervaring bepaald aan welke groep ze deel kunnen
nemen.
De lessen worden op 3 niveaus gegeven:
Beginners en gevorderden hebben les op de donderdagavond en vergevorderden op de
dinsdagavond.
Cursisten zorgen zelf voor de bloemen en groenmaterialen.
Cursus beginners:
Donderdagavond van 19.30-21.30
Docent: Ingrid Brunsting
Data: 2018: 20-9, 11-10, 8-11, 6-12.
2019: 17-1, 14-2, 14-3
Kosten: leden € 85, niet-leden € 105
Cursus gevorderden:
Donderdagavond van 19.30-21.30
Docent: Ingrid Brunsting
Data: 2018 4-10, 1-11, 29-11, 13-12
2019 24-1, 28-2, 21-3
Kosten: leden € 85, niet-leden € 105
Cursus vergevorderden
Dinsdagavond van 19.30-21.30
Docent: Ingrid Brunsting
Data:
2018 2-10, 30-10, 27-11, 11-12
Docent: Reina Visser
Data:
2019 29-1, 26-2, 19-3
Kosten: leden € 85, niet-leden € 105
De datum voor de laatste les wordt nog nader bekend gemaakt.
Locatie:
Nij Brongergea Tsjerke, Meyerweg 70 8456 GH de Knipe
Nadere informatie en opgave (graag vóór 1 september) bij;
Han Hijlkema per mail hanhijlkema@gmail.com telefoon 0617727721
Minke Elzinga per mail m.elzinga5@kpnplanet.nl telefoon 0561 614750
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De moestuingroep
Naast een zaai- en stekgroep kent Groei & Bloei sinds januari ook een moestuingroep.
Deze groep heeft 12 deelnemers en komt ongeveer 1 x 6 weken bij elkaar bij één van de
leden thuis. Het doel van de moestuingroep is kennisvermeerdering, elkaar te informeren
over de successen in de tuin, zaden en planten te ruilen of weg te geven en tips uit te
wisselen. De moestuingroep is ook een vraagbaak voor zaken als ongewenste beestjes in
de tuin (bijvoorbeeld slakken en muizen), meststoffen en ziektes. En natuurlijk bekijken
we ook elkaars tuin.

In de eerste twee bijeenkomsten (januari en maart) heeft iedereen iets verteld over zijn/
haar eigen moestuin en op welke wijze hij/zij moestuiniert. Iedereen is biologisch bezig en
gebruikt geen gif of kunstmest. Ook mocht je vertellen waar je trots op bent. Bij de één
zijn dat de bonen en peultjes en bij de ander zijn dat de pompoenen of de tomaten,
aubergines en paprika’s uit de kas. Maar ook de mislukkingen komen uitvoerig aan bod.
Waarom krijgen
boerenkoolplanten gele
bladeren, krult het blad van
de tomatenplanten en
waarom blijven de bietjes zo
klein? De eerste twee
bijeenkomsten vonden vooral
binnen plaats, omdat het nog
erg koud en nat was, maar
gelukkig konden we in mei en
juli vooral buiten bij elkaar
kijken.
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In mei hadden we ook een uitwisseling van plantjes en zaaigoed en ieder ging rijk
voorzien van tomatenplanten, pepertjes en pompoenen naar huis. We maakten een
volgende afspraak voor half juli en hadden er meteen een nieuwe doelstelling bij: proeven
van elkaars producten. Want groente en fruit produceren gaat vaak samen met lekker
eten bij een moestuinier! En dat klopte! We spraken af dat we samen zouden lunchen en
ieder zou een gerecht klaarmaken met ingrediënten uit eigen tuin! Het werd een groot
succes.

Zonder dat er onderling was afgestemd konden we genieten van een drie-gangenlunch.
Te beginnen met wortelsoep en eigen gebakken brood. Daarna heerlijke salades als o.a.
koolrabisalade, bietensalade, groene salade, meiraapjessalade, tomatensalade en wat de
denken van courgette-kroketten! Als nagerecht was er zelfgemaakte yoghurt met zwarte
bessenijs en zwarte bessenjam! Alleen al deze lunch is een reden om de moestuingroep
nog lang in stand te houden!
In september is onze vijfde bijeenkomst. We zullen het dan ongetwijfeld hebben over de
invloed van de droogte op de groei in en de oogst uit de moestuin. Dat was half juli nog
niet zo aan de orde. Daarna houden we een korte winterstop en zien we elkaar weer in
januari om de plannen voor een volgend moestuinseizoen uit te wisselen Contactpersoon
van de moestuingroep is: Jan Aandewiel. E-mail: aandewiel.jan@gmail.com
Trijntje Köhler

De foto’s zijn gemaakt door Wil van Oort en Trijntje Köhler
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Verslagje van de workshop lassen van 12 mei 2018
Toen ik in het boekje de workshop lassen tegen kwam heb ik mij gelijk opgegeven. Ik was
heel benieuwd hoe dat allemaal in zijn werk ging. Ik heb als kind wel mijn oom zien
lassen, maar daar mocht ik niet bij in de buurt komen. Ik mocht eigenlijk ook niet kijken
maar dat deed ik wel eens stiekem.
Ik heb mij gelijk aangemeld voor de workshop. Op de dag zelf waren we met 4 vrouwen
en 2 mannen. Allemaal een beetje gespannen, maar heel nieuwsgierig. Een kort stukje
theorie en daarna heerlijk 'rupsjes' leggen. Best wel moeilijk met een laskap op. We
hadden vrije keuze wat we gingen maken, maar we hebben allemaal een vlinder gemaakt
(toevallig). De ene was groot en de andere ingewikkeld, maar uiteindelijk hoop ik dat ze
nu allemaal buiten aan het huis of op een steker in de wind waaien.
Groetjes
Trijntje Bouius

LC NaZomerFair op landgoed Stania State
Dit jaar wordt er voor de 7e maal in samenwerking met de Leeuwarder Courant een
nazomerfair op landgoed Stania State gehouden. Voor het tweede jaar kan er ook een
stand van Groei & Bloei bezocht worden.
In de voorgaande jaren was de nazomerfair een groot succes. Zet de datum alvast in uw
agenda: zaterdag 15 en zondag 16 september 2018. Het adres van het landgoed is:
Rengersweg 98, 9062 EJ Oentsjerk.
Alle zes afdelingen van Groei & Bloei in rayon Friesland gaan meewerken aan de
activiteiten gedurende dat weekend. Die activiteiten zijn:
 leden werven en informatie van de afdelingen uitdragen
 bloemschikken en verkoop van bloemstukken
 demonstratie snoeien
 activiteit voor kinderen.
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Een tuin van, voor en door het dorp Jonkersland
Jonkersland is een klein dorp met ca. 285 inwoners, gelegen in Opsterland, 3 km. ten
westen van Gorredijk. Belangrijk in het dorp met veel verenigingen is het dorpshuis. Het
oude dorpshuis was dringend aan renovatie toe. Toen de voormalige school moest sluiten
wegens gebrek aan voldoende leerlingen heeft een groep dorpsbewoners zich ingezet om
het bij de gemeente voor elkaar te krijgen het oude dorpshuis in te wisselen voor de
school. Dit lukte!
Een vaste kern van ca.25 mensen heeft 2 jaar lang alle
"vernieuwbouw" voor elkaar te krijgen. Hiernaast waren
om alles in goede banen te leiden. Het resultaat mag
nieuwe dorpshuis met de naam "Lytse Jonker" feestelijk
van Opsterland.

zaterdagen hard gewerkt om de
er nog diverse commissies bezig
er dan ook zijn!! In Mei is het
geopend door de burgermeester

Rond het dorpshuis ligt een flink stuk grond, dat in cultuur gebracht moest worden.
Leerlingen van het Nordwin-college Heerenveen en hun opleider hebben het ontwerp
gemaakt en uitgevoerd. Er is een boomgaard met appel, pruim en kweepeer. Rondom is
een siertuin met heesters en vaste planten aangelegd. Het bestuur was zo verstandig
bewoners persoonlijk te benaderen om te vragen of ze een stukje tuin wilden adopteren
en dat gedurende 2 jaar te onderhouden. Ook dat is gelukt!! Het is een groep van ca. 17
mensen. Ook de jeugd uit het nabijgelegen jeugdhonk heeft een stuk in onderhoud. Het
geheel ziet er fantastisch uit. Waar een klein dorp groot in kan zijn!!
Geke Boerrigter
Nan Wilkens
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Wist u dat…..
…… de drijvende tuintjes in de laatste week van september alweer uit de Lindegracht
worden gehaald? Vergeet dus niet om voor die tijd er nog even naar te kijken….
…… de bijenkorf van het drijvende tuintje is weggehaald wegens klachten over gezoem
rond het hoofd….
……. een van de ondernemers van de Lindegracht een video heeft gemaakt van de
tuintjes?
Met de volgende link is de video te zien op internet:
https://www.youtube.com/watch?v=mGDi5LcyCoU
…… u op 15 december 2018 een winterstuk kan gaan maken? Er wordt dan een
bijzondere workshop georganiseerd, met ook een knipoog naar de Kerst. Noteer de datum
alvast. Meer informatie komt in de volgende Groene Nieuwsberichten en in de Nieuwsbrief
van oktober.
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Bestuur Groei & Bloei
afd. Heerenveen en Omstreken
Voorzitter (tijdelijk): Jannie Koster - van Leeuwen
Kromme Warren 26, 8539 RX Echtenerbrug
0514-542333; mail: jkvl@ziggo.nl
Secretaris: Jitty Hoekstra
Anjelierstraat 20, 8441EK Heerenveen
mail: 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: Ineke van Oort
Eerste Compagnonsweg 43, 8415 AB Bontebok
0513-541703; mail: igvanoort@gmail.com
coördinatie Open tuinen
Lid Algemeen: Ieke Schreuder
Stellingenweg 15, 8421 DA Oldeberkoop
0516-451287; mail: postma.schreuder@planet.nl
coördinatie Groene Nieuwsberichten
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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