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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. De echte winter lijkt de laatste jaren pas 
laat te beginnen. Het heeft inmiddels wel wat gevroren en we hadden een paar dagen 
sneeuw, maar misschien komt er net als vorig jaar toch nog een wat koudere periode. 
 
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 goed bezocht en alles is weer scherp voor het nieuwe seizoen. 
De winterwandeling was dit jaar over de Delleboersterheide in Oldeberkoop. Het werd een 
frisse en interessante verkenningstocht onder leiding van een gids van het Fryske Gea. De 
wandeling werd afgesloten met een drankje in hotel Lunia. 
 
Graag wil ik uw aandacht vragen voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering die op 
maandagavond 18 maart zal worden gehouden. De agenda treft u aan in dit blad. Het 
financieel jaarverslag 2018 is tijdens de vergadering verkrijgbaar in de vergaderruimte. 
Het verslag kunt u ook via de mail aanvragen bij de penningmeester. 
Er is één bestuurslid aftredend: Jan Aandewiel. Hij is nu 8 jaar penningmeester van onze 
afdeling en wil het stokje aan een ander overdragen. Heeft u belangstelling voor deze 
functie, aarzel niet om dan contact met mij of een ander bestuurslid op te nemen om u te 
laten informeren wat het zoal inhoudt. Of zou u misschien eerst een poosje willen 
meelopen? Naast bovenstaande vacature is er ook nog de vacature voor voorzitter. 
Aansluitend aan de jaarvergadering zal Beline Geertsema een lezing houden over het 
gebruik van vaste planten van de 19e eeuw tot heden. 
 
Dit jaar bestaat onze afdeling 55 jaar. Tijdens de Groenmarkt zullen we daar in 
bescheiden mate aandacht aan schenken. Er komen diverse activiteiten, met name ook 
voor de jeugd, met als thema: Groen=Doen. Kom dit jaar dus vooral de Groenmarkt 
bezoeken. 
 
 
Met een hartelijke groet, 
Jannie Koster - van Leeuwen, tijdelijk voorzitter 
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Komende activiteiten in 2018-2019 
 
Lezingen 20.00 uur Nordwin College, Domela Nieuwenhuisweg 3,Heerenveen 
 

Ledenavonden 
Maandag 18 maart    
  Om 19.15 uur !!   Jaarvergadering 
  Om 20.00 uur lezing Het gebruik van vaste planten van de 19e eeuw tot heden. 

 Dinsdag 16 april  Het kleurenpalet van de tuinontwerper 

 

Overige activiteiten 
Zaterdag 6 april   Planten-, bollen- en knollenruil 
Zaterdag 13 april  Workshop voorjaarsdecoratie 
Zaterdag 18 mei  Groenmarkt 

 

En verder 
Woensdag 5 juni  Drijvende Tuintjes te water in de Lindegracht 
Week 8 - 16 juni  Nationale tuinweek 

Weekend 15-16 juni Landelijk Open tuinen weekend 

 

Agenda jaarlijkse algemene ledenvergadering 
 
Datum: maandag 18 maart 2019 
Aanvang: 19.15 uur  in  het Nordwin College, Domela Nieuwenhuisweg 3, Heerenveen 
 
1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Ingekomen stukken 
4. Vaststellen verslag jaarvergadering 20 maart 2018 
5. Vaststellen sociaal jaarverslag 2018 
6. Rapportage kascommissie, vaststellen financieel jaarverslag 2018*, decharge 

verlenen aan de penningmeester 
7. Samenstelling kascommissie 2019-2020 
8. Begroting 2019* 
9. Verkiezing bestuursleden 

Aftredend: Jan Aandewiel, penningmeester 
Er ontstaat nu een vacature voor de functie van penningmeester. Tevens is er nog 
een vacature voor de functie van voorzitter. Kandidaten kunnen zich melden bij de 
tijdelijk  voorzitter, Jannie Koster – van Leeuwen. 

10. Toelichting plannen 2019 
11. Rondvraag 
12. Sluiting 

 
* Als u de financiële stukken vóór de vergadering wilt inzien 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 Beline 
Geertsema met als titel: Het gebruik van vaste planten van de 19e eeuw tot heden. 
 

mailto:aandewiel.jan@gmail.com
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Verslag jaarvergadering Groei & Bloei afd. Heerenveen d.d. 20 maart 2018 
 
Aanwezig: Jannie Koster-van Leeuwen, Jan Aandewiel, Minke Elzinga, Ineke van Oort, Jitty 
Hoekstra. 
Totaal aanwezig: 23 leden en 10 bestuursleden/vrijwilligers. 
 

1. Opening 
Tijdelijk waarnemend voorzitter Jannie van Leeuwen opent om 19.15 de 

vergadering. 

 

2. Mededelingen: geen 
 

3. Ingekomen stukken: geen 
 

4. Vaststellen verslag jaarvergadering 21 maart 2017 
Goedgekeurd en vastgesteld. 

 

5. Vaststellen sociaal jaarverslag 2017 
Goedgekeurd en vastgesteld. 

 

6. Rapportage kascommissie, vaststellen financieel jaarverslag 
De kascommissie, bestaande uit Sietske Kingma en Wil van Oort, lichten hun 

bevindingen toe en complimenteert de penningmeester, deze heeft de financiën 

goed op orde. Decharge wordt verleend.  

 

7. Samenstelling kascommissie 2018 – 2019 
Herman Postma en Wil van Oort. 

 

8. Begroting 2018 
De penningmeester licht de financiën toe. De vereniging heeft iets verlies geleden. 

Er waren een paar tegenvallers en een aantal zaken zijn in prijs verhoogd. Een 

kostenpost waren de excursies. Er waren te weinig deelnemers op de tweedaagse 

om quitte te spelen. Niets om zorgen over te maken want er is voldoende reserve. 

 

9. Verkiezing bestuursleden 
Aftredend: Minke Elzinga. Ze wordt bedankt met een mooie boeket, een tuinbon 

en een speech van Jannie.  

Toetredend: we verwelkomen Ieke Schreuder als algemeen bestuurslid. Ze krijgt 

een groene Groei & Bloei bodywarmer uitgereikt en is per direct onderdeel van het 

bestuur.  

In 2019 ontstaat er een vacature voor een nieuwe penningmeester, Jan Aandewiel 

stopt met deze taak na 2 termijnen van 4 jaar. Tevens zoeken we nog een 

voorzitter. Tot deze gevonden is blijft Jannie Koster-van Leeuwen waarnemend 

voorzitter. 
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10. Toelichting plannen 2018 

 Plantenruil 
Wordt dit jaar gehouden op de nieuwe locatie van Margje Koelma, 

Wilhelminaweg 16. Parkeren kan op het naastgelegen terrein van 

verzorgingstehuis Anna Schotanus. Erg fijn dat de plantenruil meeverhuist. 

 Fryslân iepenet syn tunen (6x een weekend) 
De brochures zijn in de maak en worden op de Groenmarkt verspreid. 

 Groenmarkt: 19 mei 
 Drijvende tuintjes: 

                              Er worden meer dan 40 tuintjes te water gelaten op 6 juni. 

  Excursie voor eigen leden naar Bingerden kwekerijdagen 
 Vindt plaats op vrijdag 15 juni. 

 Tweedaagse tuinreis 
Op 6&7 september naar Noord-Brabant. 
 

11. Rondvraag 
Willy Dommerholt heeft thuis nog een aantal overtollige tuinboeken liggen. 

Kunnen we deze misschien verkopen bij de Groenmarkt? De opbrengst is voor de 

vereniging. Dat vinden we een leuk idee. 

 

12. Sluiting 
 
       Jitty Hoekstra 
 
Sociaal jaarverslag 2018  
Groei&Bloei afdeling Heerenveen en omstreken 

 
1. Bestuur  

In maart vond er tijdens de Algemene Ledenvergadering een bestuurswisseling plaats. 
Minke Elzinga trad af en werd met een cadeautje hartelijk bedankt voor jaren inzet. 
Ieke Schreuder is tot het bestuur toegetreden als algemeen lid. Als voormalig bestuurslid 
heeft zij ruime ervaring in deze functie. Verder bestond het bestuur uit: Jannie Koster 
(voorzitter), Jan Aandewiel (penningmeester), Ineke van Oort (algemeen bestuurslid) en 
Jitty Hoekstra (secretariaat). Er waren 6 bestuursvergaderingen in 2018. 
 

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 336 tot 329, een verlies 
van  2,1%. Er kwamen 44 leden bij, er vielen 51 leden af. 
De ledenwerving van de afgelopen jaren laat het volgende beeld zien: 
Via website, mail en tijdschriften :   66% nieuwe leden 
Via de afdeling zoals voorjaarsactie, Groenmarkt en beurzen : 33% nieuwe leden 
 

3. Ledenavonden 
Alle ledenavonden werden gehouden in de kantine van het Nordwin College. Deze zijn 
kosteloos te bezoeken. 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. 
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4. Activiteiten 
De volgende activiteiten zijn georganiseerd: 
 
            Ledenavonden: 
 Botanische reis door China, Harry Jans. 
 Alde feanen, Matthias Schuurs. 
 Hemerocallis, schoonheid van een dag, Martin Adema. 
 Vaste planten en hun omgeving, Cor Bras. 
 Groene Passie 

 
            Excursies: 
 Winterwandeling op de Katlijkerheide. 
 Tuin Heemhof la Ronde, Opende. 
 Weidevogelboer Murk Nijdam te Wommels. 
 Kwekerijdagen te Bingerden. 
 Tweedaagse tuinenreis naar Brabant, Limburg en Duitsland. 
 Tuin “de Vriendenhof”, Wanneperveen. 
 Tuin “de Holthof” van Hiltje Dekker. 

 
Workshops: 

 Onderhoud gereedschap, Gered Gereedschap, Wolvega. 
 Lassen van een tuinfiguur, Dries Koster. 
 Fermenteren van groenten en fruit, Janet Pasveer. 
 Kerstworkshop te Bontebok. 

 
Overige activiteiten: 

 Planten- en bollenruil. 
 Groenmarkt. 
 Nationale Tuinweek: 38 drijvende tuintjes in de Lindegracht. 
 Fryslân iepenet syn túnen. Een gezamenlijk project waarbij 45 tuinen binnen de 

afdelingen, Drachten, Sneek, Leeuwarden, Noordoost Friesland, Franeker en 
Heerenveen gedurende de zomermaanden enkele weekenden geopend waren voor 
publiek. 

 Plantenruil. 
 Kennismakingsmiddag voor nieuwe leden. 

 
5. Bloemschikken 

De afdeling heeft 3 enthousiaste cursusgroepen voor beginners, gevorderden en ver-
gevorderden. De lessen worden gegeven op de dinsdag- en donderdagavond onder leiding 
van Ingrid Brunsting en Reina Visser. 
Bloemschiklocatie: Nij Brongergea Tsjerke in de Knipe. 
 

6. Communicatie 
Dit jaar verscheen ons blad “Groene Nieuwsberichten” vier keer. De digitale nieuwsbrief 
verscheen maandelijks. Met dank aan webmasters Aaltje Blom en Dicky Nagelhout en 
redacteur Ieke Schreuder. 
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7. Tot slot 
Het bestuur heeft in 2018 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 2019 weer een beroep op hen te mogen doen.   Namens het bestuur,   
Jitty Hoekstra, secretaris. 
 

                            *   *   *   *   *   * 
 
Ledenavond : Maandag 18 maart 2019 
Onderwerp:    Het gebruik van vaste planten van de 19e eeuw tot heden. 
Spreker:      Beline Geertsema 
 
Eigenlijk zou Beline Geertsema vorig jaar al deze lezing geven, maar er kwam een 
onvoorziene reis naar een ver oord tussen. 
Gelukkig kan deze interessante lezing nu dit jaar alsnog doorgaan.  
 
Beline stuurde de volgende samenvatting met als titel:  
 
Van Jekyll tot Piet Oudolf; het gebruik van vaste planten van de 19e eeuw tot heden. 
 
Gertrude Jekyll, een groot tuinierster, de “moeder van de vaste planten border”, 
leefde van 1843 tot 1932. Begonnen als kunstenares is Jekyll bekend geworden door de 
tuinboeken die zij eind 19e eeuw geschreven heeft, o.a. “Colour Schemes for the Flower 
garden”. Zij heeft veel samengewerkt met de architect Edwin Luytens: een Luytens huis 
met een Jekyll tuin was aan het begin van de 20e eeuw de grote mode in Engeland. Haar 
ideeën  hebben veel invloed gehad op beroemde Engelse tuinen zoals Hidcote, Great 
Dixter en Sissinghurst.  
In de 20e eeuw is het Mien Ruys die in Nederland veel werkt met vaste planten. Vanaf het 
einde van de 20e eeuw hebben de ontwerpers van de Dutch Wave, met o.a. Piet Oudolf 
invloed over de hele wereld met hun natuurlijk aandoende beplantingen.  
 
Twee en halve eeuw werken met vaste planten in een veranderende wereld, daar vertelt 
Beline Geertsema u tijdens deze lezing over. 
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Ledenavond: dinsdag 16 april 2019 
Onderwerp:  Het kleurenpalet van de tuinontwerper 
Spreker:        Modeste Herwig 
 
We zijn blij dat we Modeste Herwig bereid hebben gevonden om bij ons een lezing te 
komen geven. We genieten regelmatig van haar prachtige foto’s in de diverse tuinbladen. 
Het is interessant te horen hoe een goede fotograaf naar tuinen, hun kleuren en hun 
opbouw kijkt. Ze schreef ons:  
 “Zolang als ik tuinier ben ik gefascineerd door het wonderlijke verschijnsel kleur. Kleur is 
een krachtig expressiemiddel en zeer bepalend voor de sfeer van een tuin. De kleurige 
bloemen en bladeren vormen als het ware het ‘schilderspalet’ voor de tuinkunstenaar. Ik 
verdiepte me in verschillende kleurentheorieën en in de tuinen van mijn vader Rob Herwig 
te Lunteren werkte ik jarenlang mee aan de borders op kleur. Voor het bepalen van de 
juiste kleuren heb ik veel aan de kleurenwaaiers van de Royal Horticultural Society, ook 
mijn boek ‘Tuinplantenencyclopedie op kleur’ is gebaseerd op dit systeem.  
Tijdens mijn fotoreizen ontdek ik de mooiste kleurencombinaties en zie ik de nieuwste 
ontwikkelingen op het gebied van kleurgebruik in de tuin. Graag laat ik u tijdens deze 
lezing fraaie voorbeelden zien van binnen- en buitenlandse tuinen waarin kleur een 
belangrijke rol speelt. Ik vertel u over de kleurentheorie voor tuiniers, harmonieuze en 
contrastrijke kleurencombinaties en ook bijzondere tuinplanten komen aan bod. Ik hoop u 
met deze lezing aan te moedigen om zelf te experimenteren en het avontuur met kleur 
aan te gaan.” 
 
 

Plantenruil 
Zaterdagochtend 6 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 6 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. 
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GROENMARKT 
 

zaterdag 18 mei 2019 
 

Thema: Groen = Doen 
 

Al 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, fruitbomen, etc. 
 

Bloemstukken, tuinadvies, tuingereedschap, keramiek, 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 watertandend 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 
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Fryslân iepenet syn tunen 2019 
 
Het is erg leuk om vlakbij in je buurt een aantal tuinen te bekijken. 
Het kan ook inspirerend zijn voor de beginnende tuinier of tuinierster om te zien welke 
planten het in jouw buurt goed doen, welke verzorging en standplaats ze nodig hebben. 
Vaak wordt er door de tuineigenaren enthousiast uitleg gegeven hoe ze de tuin hebben 
ingericht, welke planten erin staan, welke mee- en tegenvallers ze gehad hebben en welke 
successen ze hebben gevierd. 
Ruim 30 tuineigenaren van de Friese afdelingen doen dit jaar weer mee met de activiteit 
 “ Fryslân iepenet syn tunen ”. 
Verspreid over een zestal weekenden stellen zij hun tuinen open  en zullen jullie van harte 
welkom heten. 
 
De data van de Open Tuin Weekenden 2019 zijn : 

25 en 26 mei                  
15 en 16 juni ( Landelijk Open Tuin 
Weekend )  
29 en 30 juni                   
27 en 28 juli 
10 en 11 augustus          
31 augustus en 1 september 
 
Op onze website ( www.heerenveen.groei.nl ) 
zal vanaf eind april of begin mei de lijst met 
deelnemende tuineigenaren vermeld worden. 
 

 

Drijvende tuintjes met het thema ‘’Symfonie van kleuren” 
 
Al vijf jaar hebben drijvende tuintjes de Lindegracht in 
Heerenveen hele zomers opgefleurd. Deze activiteit 
van onze Groei&Bloei afdeling wordt door Gemeente 
en winkelend publiek ten zeerste gewaardeerd. Ook in 
2019 gaan er weer tuintjes te water in de Lindegracht. 
Ze zullen worden ingezaaid of en/of beplant door onze 
leden en door kinderen van diverse scholen. Ze 
kunnen eventueel ook aangekleed worden met leuke 
versieringen. Dit jaar gaan we vooral de nadruk 
leggen op mooie kleurencombinaties.  
Zelf een tuintje maken is leuk werk. En nog 
spannender is het om af en toe te gaan kijken hoe je 
eigen en andermans tuintjes zich door de zomer heen 
ontwikkelen. Doe mee en meld je aan bij Dicky 
Nagelhout (mail: dickynagelhout@ziggo.nl  of 06- 
37739678) of bij een van de bestuursleden. De lege 
bakken van 1m2  worden in principe begin mei bij de 
makers gebracht. De gevulde bakken worden weer 
opgehaald op woensdag 5 juni en op diezelfde dag in de Lindegracht te water gelaten.   
Dicky Nagelhout 

http://www.heerenveen.groei.nl/
mailto:dickynagelhout@ziggo.nl
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Tweedaagse tuinenreis naar Twente en Duitsland 
 
Op donderdag 5 en vrijdag 6 september wordt er weer een tweedaagse tuinenreis 
georganiseerd. Deze keer gaat de reis naar Twente en een stukje Duitsland. 
De voorbereidingen zijn in volle gang, daarom kunnen we nog geen definitief programma 
presenteren. We hebben al wel enkele mooie en afwisselende tuinen op het oog, zoals 
Landgoed Twickel (tuin en kwekerij) in Delden en de vijvertuinen van Ada Hofman in 
Loozen. Verder gaan we enkele tuinen in Nedersaksen (D.) bezoeken. 
Zodra we de reis rond hebben (verwachting maart) zullen we de reisinformatie 
verspreiden via de website, digitale Nieuwsbrief en Groene Nieuwsberichten. Er zal ook 
een brochure beschikbaar zijn tijdens ledenavonden en op de Groenmarkt bij de 
bestuurskraam. 
 
Thecla en Jannie 
 
 

Wist u dat 
 
…….. er op zaterdagochtend 20 april bij de Zaai- en stekclub gelegenheid is om zaailingen 
te verspenen? 
 
…….. leden van de Zaai- en stekclub op18 mei tijdens de Groenmarkt enkele 
demonstraties zullen geven van het verspenen van zaailingen? 
 
…….  u op zaterdagmiddag 13 april (een week voor de Pasen) tijdens een workshop een 
voorjaarsdecoratie kunt maken? Meer informatie komt in de digitale Nieuwsbrief van 
maart en april. 
 
……… op 6 april het Noord Nederlands Bloemschikevenement georganiseerd wordt in 
Ureterp. Iedereen kan meedoen, of je nu lid bent, of goed kan bloemschikken of niet. 
Voor meer informatie kijk op  NNBE.Groei@gmail.com . 
 
…….. van 15 t/m19 mei de grote tuinshow Gardenista wordt georganiseerd bij kasteel 
Ophemert. U kunt daar naar toe om de showtuinen te bekijken, of te bloemschikken, of 
als Groei en Bloei vrijwilliger mee te helpen, of gewoon een dagje uit. Voor meer 
informatie kijk op www.gardenista.nl. 
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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 
 
 

mailto:jkvl@ziggo.nl
mailto:info@heerenveen.groei.nl
mailto:aandewiel.jan@gmail.com
mailto:igvanoort@gmail.com
mailto:postma.schreuder@planet.nl
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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