1

2

Van het bestuur …...
Na een winterse opleving in maart bent u ongetwijfeld weer met nieuwe energie bezig met
allerlei tuinactiviteiten. En er is ook altijd wel iets op te ruimen, te veranderen of te
vernieuwen.
In de lente- en zomerperiode staan in onze afdeling veel buitenactiviteiten gepland. Het is
allemaal te lezen in deze Groene Nieuwsberichten.
Als u dit leest staat ook de Groenmarkt weer voor de deur. De organisatie van zo’n grote
afdelingsactiviteit vergt een grote inzet, maar gelukkig hebben we de hulp van heel veel
actieve leden. We hopen op mooi weer en veel bezoekers.
De opzet van de open tuinen in Friesland is vorig jaar een succes gebleken. Veel mensen
hebben de tuinen bezocht. Dit jaar zijn er meer dan 50 tuinen te bezichtingen verspreid
over een zestal weekenden. Veel tuinen zijn daardoor ook buiten het Landelijk Open
Tuinen Weekend (16 en 17 juni) te bezoeken en dat is voor de liefhebbers een
aantrekkelijk gegeven.
De brochure met de open tuinen is te downloaden van onze website. Een papieren versie
is verkrijgbaar tijdens de Groenmarkt evenals bij bibliotheken en VVV’s.
In het kader van de Nationale Tuinweek zullen ook dit jaar weer drijvende tuintjes in de
Lindegracht worden geplaatst, zie de informatie in dit blad.
Op vrijdag 15 juni organiseert onze afdeling voor haar leden een dagtocht naar de
Kwekerijdagen van Bingerden. Hier zijn nog maar enkele plaatsen vrij.
Tijdens de jaarvergadering werd afscheid genomen van Minke Elzinga als algemeen
bestuurslid. Ze was coördinator van de werkgroepen Ledenavonden en Bloemschikken.
Minke, bedankt voor je inzet.
In dezelfde vergadering konden we Ieke Schreuder als nieuw algemeen bestuurslid
begroeten. Ze is voor ons geen onbekende en het bestuur is blij dat ze weer aan de
bestuurstafel bijschuift. Hartelijk welkom.
De jaarlijkse kennismakingsbijeenkomst met nieuwe leden zal op zaterdag 8 september
plaatsvinden. Zij krijgen daarvoor een persoonlijke uitnodiging.
Op het jaarprogramma staat voor diezelfde middag een bijeenkomst voor actieve leden
gepland. Die komt dit jaar te vervallen en schuift door naar volgend jaar.
Ik wens u een fijne zomer toe met veel tuinplezier.
Jannie Koster- van Leeuwen, tijdelijk voorzitter
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Komende activiteiten in 2018

Lezingen 20.00 uur Nordwin College, Domela Nieuwenhuisweg 3,Heerenvee
Activiteiten
Zaterdag 19 mei
Woensdag 6 juni
Week 9-17 juni
Vrijdag 15 juni
Vrijdag 20 juli
Vrijdag 17 augustus
6 en 7 september

Groenmarkt
Tewaterlating drijvende tuintjes
Nationale Tuinweek
Ledenexcursie naar kwekerijdagen Bingerden
Excursie naar tuin Vriendenhof, Wanneperveen
Excursie naar tuin Heemhof La Ronde, Opende
Tweedaagse tuinenreis Noord Brabant

weekenden met open tuinen in Friesland:
26-27 mei, 16-17 juni, 30 juni-1 juli, 28-29 juli, 11-12 augustus, 1-2 september.

Drijvende tuintjes in de Lindegracht in Heerenveen
Net als de afgelopen vier jaar, komen er ook dit jaar weer tuintjes in de Lindegracht te
drijven.
Dit keer zijn het er meer dan ooit, wel 42 of 43 stuks.
Er worden veel tuintjes (op-)gemaakt door onze leden, maar daarnaast doen ook (weer)
de Tjongerschool in Mildam, het Nordwin College, de 2e Han(d)s en Grietjes van Talant, de
praktijkschool de Compagnie, een afdeling van de Stichting Noorderbrug en de gemeente
Heerenveen mee.
In het Jaar van de Bij kan het haast niet anders dan dat het thema ook De Bij is. Als het
lukt komt er een heuse bijenkast op een van de tuintjes en in de loop van de zomer kan er
misschien wel honing worden geoogst. Een aantal tuintjes wordt ingezaaid met een
mengsel van speciaal bloemenzaad dat aantrekkelijk is voor bijen (beschikbaar gesteld
door Pieterpikzonen uit Luinjeberd). Dat het een fleurige boel zal worden komende zomer
kan haast niet anders. Kom dus kijken en genieten!
Op woensdag 6 juni worden de bakken te water gelaten door de vaste groep vrijwilligers
en leerlingen van het Nordwin College. Kom gerust even kijken hoe het er aan toegaat.
Een ‘’officiële’’ opening
gebeurt op die dag
tussen 14 en 15 uur door
een van de wethouders.
Dicky Nagelhout
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Fryslân iepenet syn tunen 2018
Ook deze zomer zijn er weer veel tuinen van Friese Groei en Bloei-leden te bezichtigen.
Het gaat om de weekenden 26-27 mei, 16-17 juni, 30 juni-1 juli, 28-29 juli, 11-12
augustus, 1-2 september. Hieronder staan de open tuinen van leden van de afdeling
Heerenveen en Omstreken met hun openingsdata. Een overzicht van open tuinen in
andere afdelingen kunt u vinden in de brochure op onze website
(www.heerenveen.groei.nl)
Shepherd’s Fire

Westvierdeparten 4

8391 XS NOORDWOLDE

De Oevertuin

Steenwijkerweg 121

8397 LC DE BLESSE

Tuin van fam. de Ruiter

Hegedyk 6

8401 BJ GORREDIJK

Annie’s Blommepluktún

Warrewei 33

8406 AD TIJNJE

Meandertún

Riperwei 56

8406 AK TIJNJE

De Kleine Prairie

Breewei 22

8406 EE TIJNJE

Bokkehûske

Leidijk 22

8411 ZM JUBBEGA

Erik en Mettina Westerhof

Wolvegasterweg 41

8421 PS OLDEBERKOOP

de tuin wordt zonder gif en kunstmest maar MET liefde onderhouden
26-27 mei, 16-17 juni, 11-12 aug
mooie water-, vogel- en natuurtuin, 7000 m2, rolstoelvriendelijk
16-17 juni

liefhebberstuin met waterpartijen, borders en gezellige zithoekjes
26-27 mei, 16-17 juni, 30 juni-1 juli, 28-29 juli, 11-12 aug, 1-2 sep
pluktuin met veel bloemen; eigen boeketten samenstellen
28-29 juli, 11-12 aug, 1-2 sep

grote landelijke tuin met kleurrijke borders binnen ronde vormen
30 juni-1 juli, 28-29 juli, 11-12 aug
kijktuin en kwekerij met Amerikaanse planten
16-17 juni, 30 juni-1 juli, 28-29 juli, 1-2 sep

6400 m2 cottagetuin, grote vijver, groente/kruidentuin, kas, boomgaard
30 juni-1 juli, 1-2 sep
kleine inspirerende exotentuin met diverse bladplanten en keramiek
30 juni-1 juli, 11-12 aug, 1-2 sep

Tuin van Irmgard Behàge

1ste Compagnonsweg 47

8415 AB BONTEBOK

Andries en Griet Broersma

Prins Bernhardweg 53

8453 XD ORANJEWOUD

Tuin van fam. Liemburg

Marijkemuoiwei 12

8453 JH ORANJEWOUD

Tuin van Klaas Groen

Aengwirderweg 392

8457 CC GERSLOOT

ecologische liefhebberstuin, wilde bloemen, groenten, vijvers
26-27 mei, 16-17 juni
tuin met landelijke uitstraling en meerdere zithoekjes
16-17 juni, 11-12 aug
1400 m2 tuin met diverse terrassen nabij bossen
1-2 sep

liefhebberstuin met borders op kleur, uitzicht op weiland, kuipplanten
26-27 mei, 16-17 juni
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Tuin De Holthof

Hoofdweg 205

8474 CG OLDEHOLTPADE

Permatuin Roeach

t.o. Uilke Boonstralaan 5 8501 DX JOURE

Tuinesië

Skûtsje 38

8501 SK JOURE

Tuin De Goede Hoop

Vegelinswei 17

8501 ZC JOURE

siertuin met verschillende segmenten die harmonieus in elkaar overlopen
28-29 juli, 11-12 aug
biologische tuin, fruit, kruiden (volkstuincomplex Nutstuin)
alleen zondag: 17 juni, 29 juli

bordertuin met veel soorten vaste planten, zitjes, tuinhuisje, serre
30 juni-1 juli, 11-12 aug
ecologische tuin met veel kruiden; theeschenkerij, winkeltje
30 juni-1 juli, 11-12 aug

Tuin van Thecla van der Ham Buorren 5

8642 WG LYTSEWIERRUM

tuin met borders rond fraai gerestaureerd huis; kas, fruit- en moestuin
16-17 juni, 28-29 juli, 1-2 sep
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Excursie naar Wanneperveen
Tuin De Vriendenhof
Datum:Vrijdagmiddag 20 juli
Bij de gerestaureerde boerderij is door de
eigenaars een tuin gecreëerd waar men door
diverse zichtlijnen prachtig uitkijkt op de
omliggende weilanden en rietvelden van de
Wieden. Dicht bij het huis is de tuin meer
gecultiveerd, verderop meer natuurlijk en
aansluitend bij het landschap. Er zijn
bijzondere bomen en struiken, zon- en
schaduwborders, mooi gecombineerd op kleur
en vorm en een vijver, bloemenwei,
vogelbosje en biologische moestuin te zien.
Een harmonische rijpe tuin. Oppervlakte 5.000
meter.
Datum:
Start excursie:
Adres:
Kosten:

vrijdagmiddag 20 juli
14.00 uur
Veneweg 1, 7946 LA Wanneperveen / Dinxterveen(gem.Steenwijkerland)
€ 5,00 incl. koffie/thee/lekkernij en rondleiding

Tot vrijdag 13 juli kunt u zich opgeven bij Hiltje Dekker, hiltje.dekker@home.nl,
tel. 0561-689066
Graag ook uw telefoonnummer en woonplaats vermelden zodat we, zodra de
deelnemerslijst bekend is, kunnen bepalen hoe we het beste kunnen samen rijden.
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Excursie naar Opende
Tuin Heemhof La Ronde
Vrijdagmiddag 17 augustus
Verborgen op de grens van het Friese en Groninger platteland wonen Kees Twisk en Frans
Payralbe.
Drie hectare grasland toverden zij om tot een overdadige lusthof met vijvers, planten en
exotische dieren. Ook hun huis is tot de nok toe gevuld met snuisterijen, beren, poppen,
lampen, kannen en vooral veel beelden. Het paar is al vijftig jaar samen. Frans creëert,
bouwt en bedenkt. Kees is de stille filosoof die zegt of het goed is. Op het terrein staan
verschillende bouwsels die helemaal ingericht zijn in een bepaalde stijl b.v. landelijk of het
rode huisje of het blauwe vertrek.
Hoewel beide mannen al begin 80 zijn, zijn ze elke dag hard aan het werk om hun
prachtige tuin en dierenverblijven te onderhouden.
Datum:
Tijd:
Adres:
Kosten:

vrijdagmiddag 17 augustus 2018
14.00
Leidijksreed 8; 9865 VS Opende (op de grens van Friesland en Groningen)
€ 7,50 p.p. inclusief koffie/thee, lekkernijen en rondleiding

U kunt zich tot vrijdag 10 augustus opgeven voor deze bijzondere excursie bij Hiltje
Dekker, hiltje.dekker@home.nl, tel. 0561-689066
Graag ook uw telefoonnummer en woonplaats vermelden zodat we, zodra de
deelnemerslijst bekend is, kunnen bepalen hoe we het beste kunnen samen rijden.
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Toppen van planten (Chelsea choppen)
Vanaf half mei tot begin juni kunnen
veel vaste planten worden getopt. Snoei
van een pol planten ongeveer de helft
van de scheuten voor een derde deel
weg.
De niet-gesnoeide plantendelen blijven
gewoon doorgroeien en - bloeien. De
getopte delen maken nieuwe scheuten
bij de snoeiplek en gaan wat later
bloeien. Het voordeel hiervan is dat de
bloeitijd wordt verlengd en de getopte
scheuten wat lager en steviger blijven. Alle scheuten toppen kan natuurlijk ook, dan bloeit
de hele plant later en het wordt een wat lagere, maar stevige plant.
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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.
Hier zijn veel verschillende tuinkamers met volle borders omringd door hagen. Spectaculair
is de ronde groentetuin op kleur met bijzondere groentesoorten. Bijzondere clematissen,
vaste planten, éénjarigen en grassen maken deze tuin ook in september nog interessant.
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, waar we vanaf het terras borders op kleur zien en
een natuurlijke vijver. We lopen door een Parrotia-laantje, een mediterrane tuin en een
formele tuin met een grote strakke vijver. In 2006 is een formele Japanse tuin met veel
water toegevoegd.
Als laatste tuin van de dag bezoeken we de Walburgtuinen. Tuinarchitecte Hetty Cox
(1921-2001) is in 1957 al begonnen met de aanleg van deze vier-seizoenentuin. Er staan
veel bijzondere planten en bomen in, waardoor de Walburg onder tuinliefhebbers de
reputatie van een “Grand Old Lady” heeft gekregen. Haar opvolgers hebben de oude
tuinen uitgebreid met vaste plantenborders en een ecologische tuin met paddenpoel. Bij
de tuin is een leuke kwekerij.
Na diner, overnachting en ontbijt in een uitstekend hotel, waarschijnlijk in Uden, reizen we
op vrijdagmorgen eerst naar twee tuinen in Velp bij Grave (van beneden de sluis, weet u
het nog van de waterstanden?).
Eerst bezoeken we De Eendenpoel. Langs de oprit naar het hooggelegen huis uit 1890
ligt een grote border. Er zijn verschillende vijvers, een kleine fruittuin en eilandborders
met witte beplanting.
De tweede tuin op vrijdag is landgoed De Lievendael met een 300 jaar oude boerderij.
Naast landschappelijke beplanting is er een tuingedeelte van 3000 m2 met een cottage
tuin, een moestuin, een grote natuurvijver, bijzondere bomen en veel rhododendrons. In
deze tuin gebruiken we de lunch.
‘s Middags rijden we naar Jardin de Louise in Molenhoek. Aan de voorzijde is een
strakke tuin met een mediterraan tintje en rozen rond twee vijvers. Verder zijn er
tuinkamers op kleur, een witte tuin en een Oosterse tuin. Ook dieren hebben een plaats in
deze tuin, waarin veel aandacht is voor duurzaamheid.
We sluiten de reis af in de beroemde Garten Lucenz-Bender in Bedburg-Hau in
Duitsland. Gedurende 30 jaar is deze tuin ontwikkeld, die geldt als een van de mooiste van
Duitsland. Kleur is een belangrijk thema en in de diverse tuinkamers wisselt deze
maandelijks. Rozen en heesters bloeien tot in de herfst. Ook de moestuin en de materialen
van de gebouwen en terrassen geven blijk van het natuurlijke en kleurrijke karakter van
deze met veel deskundigheid en liefde verzorgde tuin.
Afsluitend 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
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basis van verblijf in een tweepersoonskamer in een uitstekend hotel, waarschijnlijk in
Uden. Voor een eenpersoonskamer geldt een toeslag.
De reissom is inclusief vervoer per luxe touringcar (Comfort klasse), entreegelden in de
tuinen incl. koffie/thee, diner, overnachting en ontbijt, lunches, afsluitend diner en fooi
chauffeur.
Voor eigen rekening blijven: drankjes in het hotel en drankjes bij de diners.
Een reis- en/of annuleringsverzekering is niet inbegrepen; velen hebben al een
doorlopende verzekering.
U kunt zich tot 15 juni 2018 opgeven via e-mail bij 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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*
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*
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Wist u dat….
..….. U als lid van Groei en Bloei heel voordelig aan een leuke regenton kan komen?
..…. dat u als lid zo’n ton (ter waarde van € 72,50) nu voor €42,50 kan bestellen?
Informatie hierover zal in het juni nummer van Groei en Bloei staan, dus let op.
..…. het nog voordeliger kan als u zo’n ton 19 mei op de Groenmarkt bestelt? Dan kost hij
nog maar €35,-. Ga kijken naar het showmodel bij de bestuurskraam. U kunt de ton daar
alvast betalen, en hem tzt ophalen bij onze secretaris.
…... er nog t/m 21 mei in de Vertakking in Ryptsjerk een expositie is van 20 vilters en 20
kunstenaars, in het kader van LF2018. De tentoonstelling wordt gehouden in en rond de
prachtige expositiekas, de modeltuinen en vijvers.
….. er nog een paar plaatsen over zijn in de bus naar de Kwekerijdagen in Bingerden. Op
15 juni kunt u misschien ook nog mee met deze dagexcursie voor leden van onze afdeling.
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Even voorstellen,

Sinds maart 2018 ben ik (weer) toegetreden tot het
bestuur van onze afdeling. Weer? Ja, want de oudere
leden onder u weten dat ik al eerder meeliep in het
bestuur. Vanaf 2008 was ik, zoals dat heet, Lid
Algemeen en nam al snel de redactie van de Groene
Nieuwsberichten onder mijn hoede. In 2011 nam ik
het secretariaat over van An Wilman.
In 2013 gingen mijn man Herman en ik een poos op
reis. Ik vond dat ik de afdeling niet zolang zonder
secretaris kon laten en ben daarom in maart 2013 uit
het bestuur gegaan. Met een interval van een jaar ben
ik de redactie van de Groene Nieuwsberichten blijven
doen, samen met Dicky Nagelhout en Aaltje Blom. Dat
is een hele leuke klus, waarmee je heel betrokken blijft
met alles wat er speelt in de afdeling.
Herman en ik hebben een grote tuin en ik vond het wel rustig niet meer de druk van het
bestuur te hebben. We genieten allebei van de activiteiten die onze afdeling biedt. Het is
gezellig en leuk om actief mee te helpen met drijvende tuintjes maken, wandelingen
organiseren en deel te nemen aan excursies.
U realiseert het zich misschien niet, maar al met al is onze afdeling één van de actiefste
van Groei en Bloei en dat niet alleen vanwege wat er allemaal gebeurt, maar ook omdat
het door zoveel actieve leden wordt geregeld.
Het is in deze tijd moeilijk om aan nieuwe bestuursleden te komen. De jongere generatie
is druk-druk-druk en de oudere generatie is op reis, wil misschien wel even iets voor de
afdeling doen, maar moet ook op de kleinkinderen passen. Dat betekent voor ons huidige
bestuur met 1 á 2 vacatures meer werk. Je wilt met minder mensen toch graag dezelfde
activiteiten bieden. Dankzij de vorming van werkgroepjes is dat gelukkig nu enigszins
ondervangen.
Eigenlijk vond ik mezelf wat teveel senior worden, maar toen ik gevraagd werd om toch
weer in het bestuur mee te draaien heb ik vrijwel meteen toegestemd (beter een oudje
dan een vacature, denk ik dan). Het is leuk om weer meer betrokken te zijn in deze
geweldige club mensen. Je doet er behalve veel kennis, ook goeie kennissen en vrienden
op. Ik heb er echt weer zin in om er met elkaar wat moois van te maken. En lijkt het u
ook wat? Overleg eens met één van de bestuursleden of het misschien wat voor u is.
Ieke Schreuder
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Vrijwilliger gezocht voor educatieve moestuin!
De educatieve moestuin is een gezamenlijk initiatief van gemeente Heerenveen, scholen
en kinderopvang in de wijk de Greiden in Heerenveen. Met de moestuin willen we het eten
van groenten stimuleren o.a. door kinderen ook zelf groenten te laten verbouwen. De
plaats van de moestuin is bij kinderopvang de Einekoer.
Vrijwilligers van de Rotary en leerlingen van het Nordwin College zijn nu bezig met het
realiseren van de tuin.
De bedoeling is dat 1x per 4 weken kinderen van groep 5 van de 4 basisscholen in de
Greiden op bezoek komen in de groentetuin. Ze kunnen daar dan in de groentetuin
werken en aanvullende opdrachten doen olv de eigen leerkracht. Ook leerlingen van het
Nordwin College gaan we vragen om te helpen.
We zoeken nu een vrijwilliger die de werkzaamheden coördineert in de tuin, de kinderen
ontvangt, en zeg maar de tuinman/-vrouw van de moestuin is.
Voor de lessen in en rond de moestuin is de leerkracht verantwoordelijk.
Wat er tegenover staat: deel opbrengst van de groentetuin.
De educatieve moestuin is onderdeel van de Jongeren Op Gezond Gewicht aanpak in de
gemeente Heerenveen. www.heerenveen.nl/Jogg
Belangstellenden kunnen contact met opnemen met Tryntsje van der Wal.
e-mail: T.vanderWal@heerenveen.nl
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Voedingsbodem
Als ik uit het raam kijk zie
ik achter onze tuin een stuk
land liggen.
Dat is geen uniek gezicht.
Maar ik vraag me af hoe ik
dit stuk land moet noemen.
Tot twee jaar geleden was
het weiland. Nog langer
geleden
met
koeien,
inmiddels al jaren alleen
maar
voedergras.
De
koeienboer is uitgekocht,
een deel van het land is
ingericht als natuur van het
Linde beekdal. (Een poosje geleden schreef ik daar iets over). Het overgebleven land is nu
van een boer die verder weg woont en het gras maaide. Hij had ruim voldoende land en
verhuurde het stuk grasland rond ons huis aan een aardappelteler.
Het werd omgevormd tot bouwland. Daarvoor waren heel veel bewerkingen nodig, met
een scala aan landbouwmachines, waaronder verschillende sproei en injectie-apparaten.
Kortom, het groene land werd geel, bruin en tenslotte zwart. En na een groot aantal acties
werden er aardappels gepoot.
Dat was niet onaardig. Ze groeiden goed. Elke dinsdag kwam de sproeimachine “water”
geven. Het werd een prachtig bloeiend veld waar de zwaluwen overheen scheerden.
En toen werd het najaar. Weet u nog? REGEN – veel! Een deel van onze tuin stond onder
water. We moesten laarzen aan om bij de kippen te komen. En het aardappelveld? Alle
voren stonden vol water. Tijdens een iets drogere periode kwamen de rooimachines, grote
monsters op rupsbanden. De aardappels op het land naast ons huis konden geoogst
worden, maar in het land achter de tuin liep zelfs de rupsrooier vast. De piepers bleven
zitten.
Het land veranderde in dooie slierten loof in een zwart moeras. Eerst groeide niets. Toen
ontsproot er hier en daar wat muur en veldkers. Herman oogstte wat aardappels, tot ze
tijdens de vorst bevroren. Ze waren niet te eten, pure zetmeel knollen, maar de herten in
de hertenkamp lustten ze wel. De muur en veldkers was welkome bijvoeding voor onze
kippen.
En nu? Tijdens de warme dagen eind april is het land omgewerkt. Vandaag regent het en
zie ik alleen nog klonten muur, wat graspollen en veel water op het land. De grond is
dood, er zitten geen wormen, of zaadjes van wat dan ook meer in. De bedoeling is dat er
mais in komt, maar voorlopig kan er geen zaaimachine op. Eerst maar weer wachten op
een droge periode.
Onze zwaluwen zijn weer terug, en ik hoop van harte dat er boven dit stuk kale grond
toch nog wat eetbaars voor ze rond zal vliegen.
Grond is voedingsbodem, maar voor wat? Voor de natuur, ten dienste van de natuurlijke
kringloop met schimmels, insecten, dieren, planten en bomen? Voor de productie van
voedsel voor mens en dier? Na alles wat ik hier zag en zie gebeuren besef ik eens te meer
wat productie van ons voedsel vraagt van onze bodem, en het leven daarin en daarop.
Ieke Schreuder
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Bestuur Groei & Bloei
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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