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Van het bestuur ….. 
 

 
Het is inmiddels eind januari geworden en wie naar buiten kijkt in de tuin of het park, ziet 
dat er veel planten en bomen al knoppen hebben. Het is gewoon nog geen echte winter 
geworden. Daar bedoel ik mee: min 10 graden en de wind uit het noordoosten. Sneeuw? 
Nog nauwelijks gezien. Misschien komt het in de maand februari. 
 
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 Katlijkerheide. Een frisse tocht met laarzen aan. Onder leiding van 
twee gidsen van het Fryske Gea werd het een interessante verkenningstocht. Met als 
afsluiting warme chocolademelk en koek. 
 
Graag wil ik uw aandacht vragen voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering die op 
dinsdagavond 20 maart zal worden gehouden. 
Er is één bestuurslid aftredend. Minke Elzinga, algemeen lid en verantwoordelijk voor  
ledenavonden en bloemschikken, heeft aangegeven na 4 jaar te willen stoppen. Ze blijft 
actief lid in de werkgroep Bloemschikken. 
Hebt u belangstelling voor een bestuursfunctie, 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? 
Al met al blijft er dan toch nog een vacature voor algemeen bestuurslid bestaan naast de 
vacature voor voorzitter. 
Aansluitend aan de jaarvergadering zal Mathias Schuurs een lezing houden over de Alde 
Feanen. 
 
Van 9-17 juni wordt de jaarlijkse Nationale Tuinweek gehouden. Het thema is dit jaar 
moestuineren. Ter gelegenheid van de Nationale Tuinweek heeft het bestuur speciaal voor 
onze leden een dagtocht naar de Kwekerijdagen Bingerden georganiseerd. Hierover kunt u 
meer lezen in dit blad. 
 
Met een hartelijke groet, 
Jannie Koster - van Leeuwen, tijdelijk voorzitter 
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Komende activiteiten in 2018 
Lezingen 20.00 uur Nordwin College, Domela Nieuwenhuisweg 3,Heerenveen 
 

Ledenavonden 
Dinsdag 20 maart    
  Om 19.15 uur !!    Jaarvergadering 
  Om 20.00 uur lezing  Alde Feanen 
  

Maandag 16 april   Hemerocallis, schoonheid van één dag 
 

Overige activiteiten 
Zaterdag 24 februari  Workshop snoeien van fruitbomen  
Zaterdag 7 april    Planten-, bollen- en knollenruil 
Zaterdag 21 april   Workshop mollenvangen 
Zaterdag 12 mei   Workshop lassen tuinornament 
Zaterdag 19 mei   Groenmarkt 
Zaterdag 26 mei   Weidevogel excursie naar Wommels 

Vrijdag 15 juni   Ledendagtocht naar Bingerden 
 

En verder 
Donderdag 22 maart  Afsluiting bloemschikken 
Woensdag 6 juni   Drijvende Tuintjes te water in de Lindegracht 
Week 9 - 17 juni   Nationale tuinweek 

Weekend 16-17 juni  Landelijk Open tuinen weekend 

 

Agenda jaarlijkse algemene ledenvergadering 
 

Datum: dinsdag 20 maart 2018 
Aanvang: 19.15 uur 
Plaats: Nordwin College, Domela Nieuwenhuisweg 3, Heerenveen 
 

1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Ingekomen stukken 
4. Vaststellen verslag jaarvergadering 21 maart 2017 
5. Vaststellen sociaal jaarverslag 2017 
6. Rapportage kascommissie, vaststellen financieel jaarverslag 2017, decharge verlenen 

aan de penningmeester 
7. Samenstelling kascommissie 2018-2019 
8. Begroting 2018 
9. Verkiezing bestuursleden 

Aftredend: Minke Elzinga 
Aantredend: Het bestuur stelt voor XXXXX te benoemen tot algemeen lid. 
Na genoemde mutaties resteren nog twee vacatures, namelijk voor de functie van 
algemeen lid en de functie van voorzitter. 
Kandidaten kunnen zich melden bij de tijdelijk waarnemend voorzitter, Jannie Koster 
– van Leeuwen. 

10. Toelichting plannen 2018 
11. Rondvraag 
12. Sluiting    (N.B.Aansluitend aan de jaarvergadering volgt om 20.00 uur een lezing.) 
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Verslag jaarvergadering Groei & Bloei afdeling Heerenveen en 
omstreken d.d. 21 maart 2017 
 

1. Opening 

2. Mededelingen  
Geen 

 

3. Ingekomen stukken 
Geen 

 

4. Vaststellen verslag jaarvergadering 2016 
Goedgekeurd. 
 

5. Vaststellen sociaal jaarverslag 2016 
Goedgekeurd. 
 

6. Financieel jaarverslag 2016 
De penningmeester, Jan Aandewiel geeft tekst en uitleg. We zijn een financieel 
gezonde vereniging met voldoende reserves. 
Grote kostenpost is de Groene Nieuwsberichten, jaarlijks 2000 euro.  
Kascommissie: Ellen Nissen (2e keer) en Sietske Kingma (1e keer) hebben de 
controle uitgevoerd. In 2017 nemen Sietske Kingma (2e keer) en Wil van Oort (1e 
keer) de honneurs waar. Reserve: Ton Metselaar.  
Goedkeuring en decharge is verleend. 
 

Opmerking van Henk Kok: ‘Is het een optie om actiever te acquireren om meer 
inkomsten te genereren?’ Antwoord: ‘Daarvoor is het bestuur niet omvangrijk 
genoeg, leden zouden dit op zich kunnen nemen’. Ook het eigenhandig bezorgen 
van de Groene Nieuwsberichten om portokosten te besparen is geen optie. De 
adressen labels worden aangeleverd door het hoofdbestuur, dit zouden we anders 
zelf moeten doen en is veel werk. 
 

7. Verkiezing bestuursleden 
Aftredend: Marian Thijs, algemeen lid, coördinatie workshops en ledenwerving.  
De voorzitter bedankt Marian met een bloemetje en geschenk. 
Ook de voorzitter, Jannie Koster – van Leeuwen treedt af. Jan bedankt de “moeder 
van de vereniging” met een prachtig bloemstuk en een boek.  
Jannie wordt gevraagd of ze nog een poosje als waarnemend voorzitter aan wil 
blijven en gelukkig stemt ze in. Voor de functie van algemeen lid is nog een 
vacature, tevens ontstaat nu de vacature van voorzitter.  
Aantredend: Voor de functie van algemeen bestuurslid draagt het bestuur Ineke 
van Oort voor. De vergadering stemt in. 
 

8. Toelichting plannen 2017 
Jannie licht de plannen toe. 
 

9. Rondvraag 
Geen. 
 

10 . Sluiting jaarvergadering. 
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Sociaal Jaarverslag 2017 

Groei & Bloei afdeling Heerenveen en omstreken 
 

1. Bestuur 
  
Op 21 maart 2017 traden tijdens de Algemene Ledenvergadering twee bestuursleden af.    
Aftredend: Marian Thijs, algemeen lid, coördinatie workshops en ledenwerving.   
Aftredend: Jannie Koster-van Leeuwen. Omdat er nog geen opvolger is gevonden blijft 
Jannie voorlopig aan als waarnemend voorzitter. Er ontstaat nu een vacature voor de 
functie van voorzitter en tevens is er een vacature voor algemeen lid. 
Aantredend: We verwelkomen Ineke van Oort als nieuw algemeen bestuurslid. 
Het bestuur bestaat nu uit: Jannie Koster (tijdelijk waarnemend voorzitter), Jan Aandewiel 
(penningmeester), Jitty Hoekstra (secretaris) Ineke van Oort (algemeen lid) en Minke 
Elzinga (algemeen lid).  
Er waren 7 bestuursvergaderingen in 2017. 
 

2. Ledenaantal 
 
Ondanks dat de afdeling Heerenveen een actieve en ondernemende vereniging is, zijn we 
ook dit jaar in ledenaantal teruggelopen. In januari bestond de vereniging uit 345 leden.  
Er kwamen 34 nieuwe leden bij maar door diverse redenen verlieten 45 leden de 
vereniging. In totaal betekende dit een verlies van 9 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. Nieuw is de haal- en brengservice. Voor leden 
die niet zelfstandig naar de ledenavonden kunnen komen, schakelen we medeleden in 
voor vervoer. 
 

4. Activiteiten 
 
De volgende activiteiten zijn georganiseerd: 
 
Ledenavonden: 
 Van IJsheiligen tot donderglazen – het weer voorspellen (Peter Paul Hattinga 

Verschure) 
 Al in een boerensloot (Ruurd Donkelaar) 
 Nieuwe- en schaduwplanten (Coen Jansen) 
 Geschiedenis van de tuinaanleg in Friesland (Rita Mulder-Radetzky) 
 Groene passieavond (met Ans Vriesman en Irmgard Behage) 
 Mooi moestuinieren (Dineke Logtenberg en Anke Pols) 

 
Excursies: 
 Winterwandeling Koepelbos, Oldeberkoop. 
 Voorjaarstuinen in de Noordoostpolder. 
 Tuin van Sietske van der Meulen en de tuin van Margot Witlox, Wijnjewoude 
 Tuinen in Drenthe (dag) 
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 Tweedaagse tuinenreis provincie Utrecht. 
  Rondleiding tuin Oranjestein, Oranjewoud. 
       
 
Workshops: 
 Cursus Tuinontwerp.  
 Onderhoud gereedschap. 
 Créme of zalf maken van natuurlijke kruiden. 
 Windlicht maken met vilt. 
 Kerstboompje of kerstster maken van wilgentenen. 
 3 avonden introductieworkshop bloemschikken. 

 
Jaarlijkse activiteiten: 
 Planten- en bollenruil (voor het laatst in Rotstergaast). 
 Groenmarkt. 
 Nationale Tuinweek/Tuintjes in de Lindegracht, in juni werden weer prachtige 

tuinen te water gelaten. 
 Fryslân iepenet syn túnen. Een gezamenlijk project waarbij vele tuinen binnen de 

afdelingen Drachten, Sneek, Leeuwarden en Heerenveen gedurende 6 weekenden 
geopend waren voor publiek. 

 Onderhoud door onze leden van de borders voor het NS-station en de tuin van het 
hospice, beide in Heerenveen en de tuin van Coopersburg in Akkrum. 

 Kennismakingsmiddag voor nieuwe leden. 
 Gezellige bijeenkomst voor actieve leden. 

 
5. Bloemschikken 
 

Het bloemschikken is uitgebreid naar 3 enthousiaste cursusgroepen:  
 De beginners op de dinsdagavond. 
 De gevorderden op de donderdagavond. 
 De vergevorderden op de dinsdagavond. 

De twee bloemschikdocentes zijn 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. 
 

7. Tot slot 
 
Het bestuur heeft in 2017 veel georganiseerd en gelukkig konden alle geplande 
activiteiten doorgaan. Dit alles heeft natuurlijk niet kunnen plaatsvinden zonder de hulp 
van actieve leden. Het bestuur dankt allen daarvoor heel hartelijk en hoopt in 2018 weer 
een beroep op een ieder te mogen doen.    
 
Namens het bestuur,   
 
Jitty Hoekstra, secretaris. 
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Ontvangsten/ Uitgaven 2017 2017 2017 2018 

   begroting werkelijk begroting 
      

Banksaldo 1 januari 2017 €19.107,21 €19.107,21 €16.547,64 

Activiteiten:     

01 Contributies €2.552,50 €2.537,50 €2.500,00 
      

02 Groene Nieuwsberichten -€2.175,00 -€1.653,78 -€1.683,00 

  - drukwerk  -€1.400,00 -€1.149,30 -€1.100,00 

  - porti  -€1.050,00 -€821,98 -€900,00 

  - advertentie inkomsten €275,00 €317,50 €317,00 
      

03 Ledenavonden -€700,00 -€922,27 -€750,00 

  - sprekers  -€1.200,00 -€1.030,25 -€1.000,00 

  - zaalhuur  -€750,00 -€564,00 -€500,00 

  - verloting  €550,00 €343,71 €400,00 

  - catering  €700,00 €328,27 €350,00 
      

04 Website   -€50,00 €0,00 €0,00 

05 

Bijdrage excursie  

Appeltern -€800,00 -€681,16 -€1.000,00 
      

06 Bloemschikcursussen €700,00 -€283,35 €0,00 

  - cursusgelden €3.000,00 €2.940,95 €3.000,00 

 

 - subsidebijdrage KMTP 

Den Haag €100,00 €0,00 €0,00 

  - Frysk Fjild Boeket €0,00 -€75,00 €0,00 

  - kosten  -€2.400,00 -€3.149,30 -€3.000,00 

      

07 Workshops/ Cursus  €150,00 -€310,48 €50,00 

      

08 Excursies €200,00 -€398,05 €100,00 
      

09 Groenmarkt €400,00 €256,67 €400,00 
      

10 Overige act. (o.a. open tuinen) -€150,00 -€259,46 -€200,00 

        

11 Leden   -€250,00 -€210,92 -€200,00 

      

12 Bestuurskosten -€300,00 -€523,87 -€450,00 

        

12 Nationale tuinweek -€400,00 -€12,50 €0,00 
      

13 Bankkosten -€125,00 -€138,50 -€140,00 

     

14 Rente-inkomsten €40,00 €40,60 €20,00 

Resultaat van Activiteiten -€907,50 -€2.559,57 -€1.353,00 
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Balans, Winst- en Verliesrekening 2017 
 Groei&Bloei Afdeling Heerenveen en omstreken 

 

Balans per 1-1-2017         

       

ACTIVA   PASSIVA   

banksaldo  € 19.107  eigen vermogen      € 18.633  

       

vorderingen  -   reserve         -,-    

rente  € 41    Nog te betalen € 305  

vaste activa   Vooruit ontvangen € 210  

        

       

   € 19.148        € 19.148 

          

     

Balans per 31-12-2017         

       

ACTIVA   PASSIVA   

banksaldo  € 16.548   eigen vermogen € 16.520  

         

vorderingen -  nog te betalen   

   (declaratie, €        45 

(rente)  € 17   (bestuurskosten)  

                

vaste activa  -   Vooruit ontvangen €          - 

        

   € 16.565    € 16.565 
          

     

Winst- en Verlies rekening 2017       

       

Netto omzet/ contributies   € 2.538   

       

resultaat uit activiteiten      

groene nieuwsberichten -€ 1654     

ledenavonden -€   922     

website -€       -     

bloemschikken -€   283      

workshops -€   310      

excursies -€ 1079     

groenmarkt  €   257     
overige (o.a. Fryslân iepenet 
syn túnen, Nat. tuinweek) -€   274     

    -€ 4265   
bestuurskosten/ 
ledenwerving -€ 735     

bankkosten -€ 139     

    -€ 874   
       

rente inkomsten   € 41   

afschrijving vaste activa € -,-     

       

resultaat van activiteiten   -€ 2560   
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Ledenavond: dinsdag 20 maart 
Onderwerp:  De Alde Feanen 
Door:   Matthias Schuurs 
 
NB De voor deze avond aangekondigde lezing van Beline Geertsema over vaste planten is 
tot nader order uitgesteld. 
 
We zijn blij dat we Matthias Schuurs bereid hebben gevonden om bij ons te komen 
vertellen over het prachtige gebied De Alde Feanen. Hij is natuurgids, geeft lezingen en 
begeleidt excursies voor het Fryske Gea. 
Als titel voor deze avond geeft hij:  
 
Bijzondere ontmoeting met de dieren- en plantenwereld in de Alde Feanen. 
 
We worden meegenomen op een reis door een van de mooiste natuurgebieden in 
Friesland. De power-pointpresentatie en de meegenomen dieren en planten vormen de 
basis voor prachtige verhalen over de soort, het gedrag, de strategie en samenhang met 
andere dieren- en plantensoorten. 
 
Het belooft een interessante avond te worden. 
 

 

Ledenavond: Maandag 16 april 
Onderwerp:  Hemerocallis, schoonheid van één dag 
Spreker:    Martin Adema 

Martin Adema is een hobbykweker van hemerocallis, ofwel de daglelie. 
Zijn collectie is inmiddels uitgegroeid tot ruim 1600 soorten in allerlei vormen en 
kleurschakeringen. Als u denkt dat Hemerocallis alleen in de kleuren geel, oranje en rood 
voorkomen zult u na deze avond beslist beter weten. 
Martin vermeerdert zelf en selecteert nieuwe planten. 
Hij laat veel foto's zien van mooie soorten in zijn collectie en vertelt over het verzorgen en 
vermeerderen van de planten. 
Deze avond neemt hij ook verschillende soorten daglelies mee voor de verkoop. 
Op zijn website www.hobbykwekerij-daglelies.nl vindt u zijn collectie. 

                                        

             

http://www.hobbykwekerij-daglelies.nl/
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Plantenruil 
Zaterdagochtend 7 april 
 
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 komend voorjaar is zaterdagochtend 7 april om 10.00 uur. 
Op dit moment is de nieuwe locatie echter nog niet bekend. Via de Nieuwsbrief en 
ledenavonden zullen we de nieuwe locatie bekendmaken. 
 
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 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. 
 

Workshop Mollen Vangen  
Vrijdag 21 april 
 
Mollen zijn prachtige beestjes, maar ze kunnen wel je hele tuin verwoesten! Daarom is 
besloten een workshop “mollen vangen’’ te organiseren voor diegenen die er echt heel 
veel last van hebben.  
Ervaren mollenvanger Kees Bakker zal de deelnemers meenemen naar een nu nog 
onbekende locatie om hen de fijne kneepjes van het vangen bij te brengen. 
De workshop is ’s morgens vanaf 09.30 uur.   
Het minimum aantal deelnemer is vier en het maximum is zes personen. 
Minimaal een week voorafgaand aan 21 april krijgen de deelnemers bericht over de juiste 
locatie.  
 
Datum: vrijdag 21 april a.s. om 9.30 uur 
Kosten: € 5,- p.p. 
Aanmelden: graag vóór 12 april bij Dicky Nagelhout, via mail dickynagelhout@ziggo.nl of 
via tel. 0513 551317.  

Maar……. de workshop kan alleen doorgaan 
als er ook een locatie is waar mollen actief 
zijn. Die locatie is nog niet gevonden. Dus 
hierbij de oproep aan alle lezers om een 
mogelijke locatie door te geven!! Misschien 
heeft een van u wel een tuin of stuk land in de 
buurt waar we aan de slag zouden kunnen. 
Geef dit dan door aan Dicky Nagelhout, 
adresgegevens staan hierboven. Na afloop van 
de workshop worden de klemmen natuurlijk 
verwijderd! 

mailto:dickynagelhout@ziggo.nl
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Workshop “lassen van een tuinfiguur” 
Zaterdag 12 mei 
 

Op 12 mei wordt een workshop “lassen van een tuinfiguur’’ 
georganiseerd in het gebouw van het Nordwin College.  
Samen met de docent Dries Koster kunnen de deelnemers een 
vlinderfiguur maken door gebruik te maken van dun betonijzer en 
lasapparatuur. Eventueel is er nog wat ander materiaal beschikbaar 
voor het verfraaien van de figuur die is gemaakt. 
Er zijn lascabines en beschermbrillen in het lokaal aanwezig. 
Het maximum aantal deelnemers is 10. Bij minder dan 5 deelnemers 
gaat de workshop niet door.  

 
Datum: 12 mei van 09.00 – ca. 12.00 uur 
Kosten € 25,- voor leden, voor niet-leden € 32,-.    
Adres: Nordwincollege- Domela Nieuwenhuisweg 
3 te Heerenveen 
Aanmelden: uiterlijk 25 april a.s. bij Dicky 
Nagelhout, via mail dickynagelhout@ziggo.nl of 
via tel. 0513- 551317 
   

 

 

 

 

 
GROENMARKT 

 
zaterdag 19 mei 2018 

 
Al 14 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, tuinmeubelen, 

keramiek, jams, honing, kruidenthee en nog veel meer. 
 

Toegang gratis. Parkeren gratis                       
 

Locatie: 
 

Rotstergaastweg 79, Nieuweschoot 
 

mailto:dickynagelhout@ziggo.nl
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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. 
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 

 
Excursie naar Weidevogelboer Murk Nijdam in Wommels 
Zaterdag 26 mei 
 

Datum:                zaterdagmiddag 26 mei 2018 
Start excursie:      14.00 uur 
Adres:                  Slachte 4, 8731 CJ Wommels  
Kosten:                € 5,00 p.p. incl. koffie/thee en koek 
 

Murk Nijdam laat zien dat je een melkveebedrijf kunt combineren met de zorg voor 
weidevogels. Van alle Nederlandse boeren heeft Nijdam de meeste grutto's op zijn land: 
113 paartjes op 42 hectare land. Hij heeft op zijn land twee plasdras-gebieden aangelegd, 
beiden voorzien van een mooie kijkhut.  
Met een fluisterboot varen we naar deze hutten toe en kunnen we vogels zoals kluut, 
visdief, kokmeeuw, grutto, bergeend oeverzwaluw van dichtbij bekijken. In 2016 heeft 
Nijdam de bronzen grutto gekregen van Vogelbescherming Nederland.  
Een excursie naar Murk Nijdam is een beleving, die je niet kunt vertellen maar moet 
ervaren en zien. Adviseer u dan ook een verrekijker mee te nemen.  
 

Er kunnen slechts 20 pers. mee, dus een snelle opgave is gewenst (niet-Groei&Bloei leden 
kunnen alleen mee als er genoeg plek is). Tot woensdag 23 mei kunt u zich opgeven bij 
Johanna Feenstra  
e-mail: johanna.feenstra@hotmail.com  
tel. 0566-652346 of 06-22822444  
Graag ook uw telefoonnummer en woonplaats vermelden, zodat we zodra de 
deelnemerslijst bekend is, kunnen bepalen hoe we het beste kunnen samenrijden en zo de 
reiskosten kunnen beperken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visdiefje                                                                           Grutto 
 

mailto:johanna.feenstra@hotmail.com
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Fryslân iepenet syn tunen. 
 
Tuinplezier voor en door tuinliefhebbers  
Het slenteren door andermans tuin kan ons vaak doen genieten, maar ook de tuineigenaar 
kan genieten. Allereerst natuurlijk door hard te werken in z’n tuin en later door de 
complimenten van de diverse bezoekers in ontvangst te nemen. 
De 'Open Tuin' commissie is alweer druk bezig om een mooi programma 2018 te bieden. 
Het komend seizoen zullen we zeker weer een verscheidenheid aan tuinen kunnen 
bezoeken.  
Opnieuw is er door de gezamenlijke afdelingen van Groei&Bloei in de provincie Friesland 
voor een ruime opzet gekozen. De bedoeling hiervan is niet alleen om meer liefhebbers in 
de gelegenheid te stellen de diverse opengestelde tuinen te bezichtigen, maar ook om de 
tuineigenaren de tuin op die dagen open te stellen dat haar/hem dit past en zeker ook 
wanneer de tuinen op hun mooist zijn.  
Verdeeld over vijf regio's zijn er ruim 50 enthousiaste tuineigenaren die graag hun tuin 
aan u willen laten zien in de maanden mei, juni, juli, augustus en september. 
Tuinliefhebbers kunnen zo alle luisterrijke stadia meemaken, van groei en bloei tot de 
eerste herfstkleuren. De tuinen zijn verschillend in grootte en opzet, maar allen zijn ze 
mooi en bijzonder. In diverse tuinen zijn plantjes of heerlijke eigen gemaakte jam te koop.  
Het Nationale Open Tuinen Weekend van de vereniging Groei&Bloei wordt dit jaar 
gehouden op 16 en 17 juni. 
 In Friesland zijn er in totaal liefst zes weekenden tuinen te bezichtigen: 26-27 mei, 16-17 
juni, 30 juni-1 juli, 28-29 juli, 11-12 augustus en 1-2 september. In de volgende Groene 
Nieuwsberichten kunt u er meer over lezen. En tevens zal vanaf ca. 1 mei de brochure 
"Fryslân iepenet syn tunen 2018" worden verspreid en zal deze zijn te downloaden vanaf 
onze website www.heerenveen.groei.nl 
 
Ineke van Oort   
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Drijvende  tuintjes, maakt u dit jaar ook een tuintje? 
 

Ook voor dit jaar heeft het bestuur het 
plan opgevat om de Lindegracht te 
Heerenveen op te fleuren met drijvende 
bloembakken/tuintjes. Inmiddels al voor 
de vijfde keer. De planning is om op 
woensdag 6 juni a.s. de bakken in de 
gracht te plaatsen.  
In voorgaande jaren hebben diverse 
scholen/instellingen en leden van Groei 
& Bloei hieraan meegewerkt en een of 
meerdere bakken gevuld met planten en 
bloemen. 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 ook nu weer de vraag wie een tuintje wil maken. Het idee dit jaar is om op 
één bak een bijenkorf met bijenvolk neer te zetten en een aantal bakken te (laten) vullen 
met bijenzaad cq. –bloemen. Het plan is nog niet helemaal uitgewerkt, maar wellicht is het 
mogelijk om aan het eind van het project een honingoogst te laten zien.  
Informatie en aanmelden graag bij Dicky Nagelhout via mail dickynagelhout@ziggo.nl of 
via tel. 0513 551317. Als het kan graag vóór 28 februari a.s. 
 

 

 

Gezamenlijke afsluiting bloemschikken 
Donderdag 22 maart 2018 
  
Dit jaar wordt een gezamenlijke afsluitende avond bloemschikken georganiseerd voor alle 
groepen. En wel op donderdagavond 22 maart in Rottum. Beide docenten Ingrid Brunsting 
en Reina Visser zullen die avond  aanwezig zijn!  
Vindt u het leuk om die avond naar de resultaten te komen kijken kom dan gerust langs. 
Plaats: Dorpshuis Rottum, Binnendijk 22, Rottum.  
Datum: donderdag 22 maart van 19.30- 21.30 uur. 
 
Han Hijlkema en Minke Elzinga 
 
 

Wist u dat….. 
 
……. er een voorjaarsdemonstratie bloemschikken wordt georganiseerd door de afdeling 
Drachten. De demonstratie wordt gegeven door bloemstyliste Franka Roenhorst op 
zaterdag 17 maart om 14.00 uur in multifunctioneel centrum de Wier, De Telle 21 in 
Ureterp. Kosten € 3,50 (leden) en € 5,- (niet-leden). Kijk ook op info@drachten.groei.nl 
 
…….. de familie Nauta graag wat hulp wil hebben bij het snoeien van de fruitstruiken, 
want het gaat hen niet zo gemakkelijk meer af. Het kan nog net in februari. Het adres is: 
Leeuwarderstraatweg 56 in Haskerdijken. Neem even contact op met hen per telefoon: 06 
20764484. 

mailto:dickynagelhout@ziggo.nl
mailto:info@drachten.groei.nl
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Speciale dagtocht naar Kwekerijdagen Bingerden 
Vrijdag 15 juni 
 
Op vrijdag 15 juni 2018, daags vóór het Landelijk Open Tuinen Weekend, organiseert 
onze afdeling voor haar leden een dagtocht per touringcar naar de Kwekerijdagen bij Huis 
Bingerden te Angerlo. 
De kwekerijdagen hebben nationale en internationale faam verworven. Het is een unieke 
gelegenheid om bijzondere aanwinsten voor de tuin te vinden bij gerenommeerde 
kwekers. Verder kunt gratis deelnemen aan demonstraties en lezingen, of gewoon de 
tuinen van het landgoed bezoeken in een prachtige natuurlijke en historische omgeving. 
 
Programma 
 
08.00 uur Vertrek uit Heerenveen 
09.00 uur Koffie met gebak onderweg (Apeldoorn) 
10.30 uur Aankomst in Angerlo 
  Vrij bezoek, individueel of in kleine groepjes 
15.30 uur Vertrek uit Angerlo 
17.15 uur Aankomst in Heerenveen 
 
Aanmelden 
 
De dagtocht is uitsluitend bedoeld voor leden van Groei & Bloei afdeling Heerenveen en 
Omstreken. De reissom bedraagt slechts 22,50 euro p.p. Inbegrepen: reis per touringcar, 
koffie met gebak op de heenreis, entreegeld, drankje en klein hapje in de bus op de 
terugreis, fooi voor chauffeur. Voor eigen rekening zijn: alle verteringen op het landgoed. 
Er kunnen maximaal 49 personen mee. 
Stuur uw aanmelding per mail naar Jannie Koster – van Leeuwen: jkvl@ziggo.nl. Vergeet 
naast uw naam niet uw huisadres en telefoonnummer te vermelden.  
 
 

Tweedaagse tuinenreis naar Noord-Brabant 
 
Op donderdag 6 en vrijdag 7 september wordt er weer een tweedaagse tuinenreis 
georganiseerd. Deze keer gaat de trip naar de provincie Noord-Brabant. De 
voorbereidingen zijn in volle gang, dus we kunnen nog geen definitief programma 
presenteren. 
We hebben mooie en afwisselende tuinen in petto. Zo overwegen we de eerste dag de 
tuin Nieuw Robbekampen in Dreumel te bezoeken en waarschijnlijk ook een tuin in 
Nuenen. De tweede dag zal vrijwel zeker worden afgesloten met een bezoek aan De 
Tuinen in Demen. 
Zodra we de reis rond hebben (verwachting maart) zullen we de reisinformatie 
verspreiden via de digitale nieuwsbrief en Groene Nieuwsberichten. Er zal ook een 
brochure beschikbaar zijn tijdens ledenavonden en op de Groenmarkt bij de 
bestuurskraam. 
 
Thecla van der Ham en Jannie Koster-van Leeuwen 
 
 

 

mailto:jkvl@ziggo.nl
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Bestuur Groei & Bloei 
Heerenveen en omstreken 

  

Voorzitter (tijdelijk waarnemend): Jannie Koster - van Leeuwen 
Kromme Warren 26, 8539 RX Echtenerbrug 
0514-542333;  E-mail: jkvl@ziggo.nl 
 
Secretaris: Jitty Hoekstra 
Parallelweg 1, 8441 AR Heerenveen 
E-Mail: info@heerenveen.groei.nl 
 
Penningmeester: Jan Aandewiel 
Hogeveensweg 2, 8415 AE Bontebok 
0513-631687 / 06-20548122; e-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 ; e-mail : igvanoort@gmail.com 
coördinatie Open tuinen 
 
Lid Algemeen: Minke Elzinga 
Geraniumstraat 12a, 8471 KT Wolvega 
0561-614750; e-mail: m.elzinga5@kpnplanet.nl 
coördinatie bloemschikken 
 
Overig: 
 
Ledenadministratie: Willy Dommerholt 
1e Compagnonsweg 74, 8415 AD Bontebok 
0513-542610; e-mail wildv@upcmail.nl  
 
Redactie Groene Nieuwsberichten: 
Ieke Schreuder, Dicky Nagelhout. 
Lay out: Aaltje Blom 
E-mail postma.schreuder@planet.nl 
 
Webmasters: Aaltje Blom, Dicky Nagelhout 
E-mail: blomkes@wxs.nl 
Website: www.heerenveen.groei.nl 
 
Redactie Digitale Nieuwsbrief: 
Dicky Nagelhout, Aaltje Blom 
E-mail: dickynagelhout@ziggo.nl 
 
 

 

mailto:jkvl@ziggo.nl
mailto:info@heerenveen.groei.nl
mailto:aandewiel.jan@gmail.com
mailto:m.elzinga5@kpnplanet.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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