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                                          VAN HET BESTUUR…………. 
 

In december ontvangt u als Groei en Bloei lid de Groene Nieuwsberichten met als losse 
bijlage het jaarprogramma voor 2022. Bewaar deze goed dan hebt u altijd alle 
programmagegevens bij de hand. Natuurlijk kunt u het jaarprogramma en Groene 
Nieuwsberichten ook altijd terugzien op onze website. Voor andere geïnteresseerden wordt 
de nieuwsbrief rondgestuurd met een link naar de website.  
Het is weer een uitgebreid en gevarieerd jaarprogramma geworden dat alleen tot stand kon 
komen dankzij de inzet van onze werkgroepen. Meer hierover vindt u in deze Groene 
Nieuwsberichten. Kortom het hele jaar door activiteiten.  
 

U zult zich afvragen wat er van terecht kan komen gezien de ontwikkelingen rond corona. 
Onze insteek is dat alles doorgaat, totdat we genoodzaakt zijn het af te gelasten.  
En daar wordt u uiteraard over geïnformeerd middels de nieuwsbrief. 
 

Tijdens de algemene ledenvergadering van maart 2022 zal Ieke Schreuder afscheid nemen 
als bestuurslid. Dat vinden wij enorm spijtig, maar we hebben er natuurlijk wel begrip voor 
dat zij het stokje wil overdragen, na jarenlange inzet voor onze afdeling. 
Het gevolg is wel dat, nadat vorig jaar Dicky Nagelhout afscheid nam, het bestuur nu wel  
te kampen krijgt met een behoorlijke onderbezetting. 
 
Daarom wil ik hierbij een oproep doen aan een ieder om bij zichzelf na te gaan of een 
mogelijk bestuurslidmaatschap iets voor u is. Omdat dat natuurlijk heel veel vragen oproept: 
wat houdt dat in?, wat wordt er dan gevraagd?, hoeveel tijd kost dat? etc. etc. Denk er eens 
over na. En neem eventueel contact met mij of een van de andere bestuursleden op. 
Lijkt het u wel wat, dan kunt u een tijdje meelopen met het bestuur om te kijken of het 
klikt. Daarna kunt u alsnog besluiten of u wel of niet bestuurslid wilt worden. 
Kortom alle tijd u rustig te oriënteren en te informeren. 
 

Het bestuur wenst u en uw naasten hele fijne feestdagen toe. Hopelijk kunt u gezien de 
ontwikkeling m.b.t corona toch kerst vieren met uw familie. Wij wensen iedereen alle goeds 
toe voor 2022 en zorg ervoor dat corona aan uw deur voorbijgaat. 
 

Oh … Ja, het bestuur droomt rustig verder over een mooi komend tuinjaar met veel leuke 
ontmoetingen met u. 
 

Albert van der Toolen, voorzitter 
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Komende activiteiten 2022 
 

15 januari – onderhoud gereedschap 

29 januari – winterwandeling 

 

En in de Digitale Nieuwsbrief voor februari meer over: 
 

12 februari – workshop vaardigheid en techniek Kettingzagen 

14 februari – lezing over Wilde orchideeën 

 

 

De afdeling Heerenveen en Omstreken van Groei en Bloei heeft de volgende 
werkgroepen. Deze zijn het jaar rond actief in onze afdeling: 
 

Werkgroep Ledenavonden 

Er wordt een gevarieerd programma gemaakt van lezingen voor de ledenavonden. De 
onderwerpen zijn gerelateerd aan groene activiteiten en/of de natuur. 
Werkgroepleden: Willy Dommerholt, Dicky Nagelhout, Ieke Schreuder, Carla van der Valk, 
An Wilman. 
 
Werkgroep Excursies 

Er worden een aantal excursies georganiseerd, waarbij gezocht wordt naar een gevarieerd 
en aantrekkelijk aanbod. Dit kan gerelateerd zijn aan eerder gehouden lezingen. 
Werkgroepleden: Maaike Bijker, Hiltje Dekker, Johanna Feenstra, Jannie Koster- van 
Leeuwen. 
 
Werkgroep Workshops 

Men draagt zorg voor de planning en uitvoering van een aantal workshops. De workshops 
zijn bloemen-, tuin- en/of natuur-gerelateerd. 
Werkgroepleden: Ineke van Heerden, Herman en Noor Kruithof, Dicky Nagelhout. 
 
Werkgroep Bloemschikken 

Doel is cursussen en workshops te organiseren voor beginners en gevorderden.Er worden 
verschillende typen van schikkingen gemaakt waarbij er rekening wordt gehouden met de 
verschillende seizoenen, thema’s en technieken. Tevens wordt er aandacht besteed aan 
welke materialen uit de tuin gebruikt kunnen worden. 
erkgroepleden: Han Hijlkema, Jannie Koster - van Leeuwen. 
 
Werkgroep Groenmarkt 

Jaarlijkse wordt de Groenmarkt georganiseerd. Dit is een markt met een ruim aanbod van 
alles wat groeit en bloeit in de tuin. Tevens worden er tuingerelateerde producten verkocht. 
Deelnemers zijn voornamelijk Groei & Bloei-leden aangevuld met een aantal professionals. 
De Groenmarkt wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag in mei. 
Veel leden en vrijwilligers zetten zich in voor deze belangrijke activiteit, die grote bekendheid 
geniet in het noorden des lands. 
Algemeen coördinator: Jannie Koster - van Leeuwen. 
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Werkgroep Drijvende Tuintjes 

In overleg met de gemeente Heerenveen worden jaarlijks zo’n 30 à 40 drijvende tuintjes 
gemaakt die in de Lindegracht in Heerenveen komen te liggen. 
Doel van deze activiteit is de jeugd en ouderen meer bewust te maken van “groen” en de 
natuur. De drijvende tuintjes worden gevuld door iedereen die dat wil, bijv. leerlingen van 
scholen, groenbedrijven en leden van onze afdeling. 
Binnen de werkgroep is er nog een technische werkgroep. Deze leden zorgen voor het 
onderhoud van de bakken (1 m2 per stuk) en voor transport en plaatsing. Dit laatste in 
nauwe samenwerking met medewerkers van de afdeling Groen van de Gemeente 
Heerenveen. Hierbij zijn ook vrijwilligers actief. 
Werkgroepleden: Jan Aandewiel, Herman Kruithof, Herman Postma, Albert van der Toolen. 

Werkgroep Catering 

Men draagt zorgt voor de catering tijdens de ledenavonden, op de Groenmarkt en tijdens 
de plantenruil. De werkgroep wordt bijgestaan door een ruim aantal vrijwilligers. 
Werkgroepleden: Willy Dommerholt, Han Hijlkema, Hiltsje Terpstra,. 
 

Website, Digitale Nieuwsbrief en Groene Nieuwsberichten 

In overleg met het secretariaat wordt de website door de webmaster actueel gehouden, en 
worden Nieuwsbrief en (éénmaal per jaar) de Groene Nieuwsberichten samengesteld en 
verspreid door de redactie. 
Wergroepleden: Aaltje Blom, Ieke Schreuder 
 

Werkgroep Foto’s website 

Alle leden kunnen foto’s van activiteiten maken en die opsturen naar de leden van de 
werkgroep. Deze dragen zorg voor het plaatsen van representatieve foto’s van Groei & Bloei-
activiteiten op de website. 
Opmerking. Van de fotomakers wordt bekendheid gevraagd met de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Zo moeten gefotografeerde personen instemmen met 
plaatsing van de betreffende foto’s op onze website. 
Werkgroepleden: Aaltje Blom, Ieke Schreuder. 
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Diverse activiteiten 
 

Plantenruil 
Er wordt tweemaal per jaar (in voor- en najaar) een plantenruil georganiseerd waar leden 
hun planten en stekjes kunnen ruilen. In het najaar zijn er tevens bijzondere voorjaarsbollen 
te koop van een gespecialiseerde aanbieder. 
Coördinator: Albert van der Toolen. 
 

Zaai- en stekclub 

De zaai- en stekclub organiseert bijeenkomsten in het voorjaar en najaar. In het najaar 
worden de zaden besproken en geruild en in het voorjaar worden de opkomende plantjes 
verspeend. Tevens wordt er gezaaid en verspeend voor de Groenmarkt. De overgebleven 
zaden worden verkocht tijdens de ledenavonden en de Groenmarkt. 
Coördinator: Jannie Koster – van Leeuwen. 
 

Moestuinclub 

Leden van de club komen enkele malen per jaar bijeen om elkaar te informeren over de 
successen in de moestuin, om zaden en planten te ruilen en kennis uit te wisselen. 
Coördinator: Jan Aandewiel. 
 

Onderhoud tuin van hospice 

Een groepje vrijwilligers zorgt voor het onderhoud van de tuin van het hospice Julia Jan 
Wouters in Heerenveen. Daarnaast verzorgt een van onze bloemschiksters passende 
bloemwerken voor speciale gelegenheden binnen het hospice. 
Coördinator: An Wilman 
 

Wil je meer weten over de werkgroepen of activiteiten of wil je meedoen? Neem dan contact 
op met de secretaris van de afdeling via mail info@heerenveen.groei.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@heerenveen.groei.nl
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Dromen van het bestuur 

Als bestuur van onze afdeling zijn we vaak aan het filosoferen. Wat willen we, wat kunnen 
we, hoe houden we de afdeling levendig en aantrekkelijk voor de leden. Hieronder enkele 
van deze dromen. 

 

Droom van Albert 
Ik zou willen dat ik mijn dromen kon sturen en dan zou 
ik het volgende willen dromen: 
“Het is eindelijk tot alle mensen doorgedrongen dat  we 
meer moeten vergroenen en aan biodiversiteit moeten 
bevorderen om een bijdrage te leveren aan een beter 
klimaat en milieu. Mensen zoeken verbinding om dat te 
realiseren en de toeloop op Groei & bloei neemt daarom 
enorme proporties aan. Je moet je wel op tijd  
aanmelden voor een lezing  of workshop, anders kom 
je op de wachtlijst. 
Er komt belasting als je meer dan 50% van je tuin hebt 
betegeld (beton tax). 
Als je een voedselbos begint dan kun je daar forse 
subsidies voor ontvangen. 
Kwekers  kunnen de drukte nauwelijks aan. 
Het gevolg is dat het aantal insecten weer fors 
toeneemt ook omdat alle boeren over zijn gegaan op 
biologische landbouw.” 
 

Jammer is, dat als je wakker wordt dat je je realiseert dat er nog een lange weg te gaan is. 
 

 

Droom van Jan 

Onze kleindochters vinden niets leuker dan dat ik 
ze een boekje voorlees. De jongste kruipt al met 
een boekje naar opa om voorgelezen te worden. Ze 
genieten van de aandacht op dat moment. Als ik wil 
stoppen wordt er een nieuw boekje gepakt. 

Samen genieten we van dit moment van aandacht. 

Genieten doe je vaak samen. Gelukkig doen we bij 
Groei&Bloei veel samen en doen we nieuwe 
ervaringen op. Ik gun het iedereen om ook te 
genieten van nieuwe ervaringen. 

Een nieuwe ervaring opdoen met Groei&Bloei? 29 
januari is de Winterwandeling, ik zou zeggen, doe 
’s gek en wandel gezellig mee. In contact met de 
natuur en andere leden, maak je een begin in je 
boek vol verhalen om aan anderen te vertellen en 
met anderen te delen. 
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Droom van Jannie 
De landelijke vereniging Groei & Bloei is de grootste 
tuincommunity in Nederland. 
Leden van de community hebben gezamenlijk 
interesses. Ze beleven plezier aan tuinieren en 
bloemschikken en hebben een passie voor groen in het 
algemeen. 
Afdeling Heerenveen en Omstreken wil via een scala 
aan activiteiten “groene” kennis met elkaar delen en 
wil door enthousiasme zoveel mogelijk leden 
inspireren. Het streven is een bloeiende vereniging 
met een goede uitstraling naar buiten en waar leden 
zich thuis voelen.  
Mijn droom is dat de afdeling een blijvende 
inspiratiebron is voor iedereen, leden en niet-leden, 
met interesse voor tuin en natuur. 
 

 
 

 
 
 
 
Droom van Ieke  
Wat stelde ik me voor toen ik lid werd van Groei 
en Bloei? Meer leren over tuinieren, nieuwe 
mensen leren kennen en ergens aan meedoen. Ik 
ging mensen ontmoeten met dezelfde 
belangstelling maar met verschillende 
achtergronden. En dat maakte het juist zo 
boeiend. Ik melde me aan als vrijwilliger en raakte 
meer betrokken, o.a. in het bestuur en door te 
helpen met de Groene Nieuwsberichten. Om een 
actieve vereniging te vormen, waar van alles 
gebeurt, heb je elkaar nodig en bouw je samen 
wat op.  
In deze bizarre tijden, waarin corona elke keer 
weer de kop blijft opsteken, moet je je keer op 
keer afvragen: wat kan er, wat mag er, maar 
vooral: wat is verstandig. Met een overheid die 
corona probeert in stukjes en beetjes het hoofd te 
bieden, is het moeilijk plannen maken. Veel van de 
leuke plannen worden uitgesteld of afgeblazen of vallen in het water (behalve de 
drijvende tuintjes). Mijn droom voor 2022 is dat activiteiten ontplooit en uitgevoerd 
kunnen worden. En vooral dat je als lid beseft dat deze club alleen maar kan groeien en 
bloeien met de inzet van vrijwilligers. 
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Onderhoud gereedschap 
zaterdag 15 januari 2022 
 
Ieder jaar in januari wordt de workshop Onderhoud gereedschap gegeven. 
Scherp en schoon gereedschap is belangrijk. En daarmee kunt u in het nieuwe seizoen weer goed 
aan de slag. Tijdens de workshop leert u hoe u het gereedschap kunt slijpen en onderhouden. 
Dit gebeurd onder deskundige begeleiding van de vrijwilligers van Gered Gereedschap in hun 
werkplaats in Wolvega. 
 
Kijk ook eens op de site van de stichting Gered Gereedschap (www.geredgereedschapwolvega.nl), 
een stichting die heel veel goed werk doet in ontwikkelingslanden. 
 
Tijdstip:  zaterdag 15 januari  van 9.00 tot 11.00 uur. 
Plaats: Industrieweg 14 B, Wolvega 
Kosten : € 3. - per persoon. Graag gepast betalen. En u mag voor dat bedrag 3 stuks gereedschap 
meenemen. Dit bedrag komt ten goede aan de stichting. 
 

Aanmelden bij Albert van der Toolen: avandert@ziggo.nl. 

 
Winterwandeling in de bossen rond Oldeberkoop 
Zaterdag 29 januari om 14.00 uur  
 
De familie Willinge Prins heeft begin 19e eeuw een aantal parkbossen rond Oldeberkoop 
laten aanleggen. Behalve het Koepelbosch zijn er nog het Sterrebosch en de Molenboschen. 
Hoogst waarschijnlijk zijn die parken ontworpen door Roodbaert, die in Friesland veel meer 
tuinen en parken op zijn naam heeft staan. 
 
Enkele jaren geleden hebben we al tijdens een lezing en excursie met Nico Kloppenborg 
gezien hoe rond Oldeberkoop de parkbossen gerestaureerd worden. Het laatste herstel 
betreft Molenbosch 2, een sterk verwaarloosd stuk bos, dat vanuit particulier bezit door 
Plaatselijk Belang Oldeberkoop werd verworven. Met veel voortvarendheid en hulp van 
vrijwilligers uit de dorpsgemeenschap zijn de afgelopen jaren vijvers uitgediept, bomen 
gekapt, paden en beeklopen hersteld, bruggetjes aangelegd en een koepeltje geplaatst.  
Tijdens onze wandeling zullen we gaan kijken hoe mooi het nu is geworden. Na afloop gaan 
we nog even napraten bij Hotel restaurant Lunia. 
 
Datum: Zaterdag 29 januari, 14.00 
uur. Kosten: € 5,- pp 

Opgave bij Ieke Schreuder vóór 26 
januari; per e-mail: 
postma.schreuder@planet.nl 
Tel: 0516-451287 
 
We verzamelen om 14.00 uur bij het 
MFA (Multifunctionele Accommodatie) 
Mejander, Willinge Prinsstraat 24, 
Oldeberkoop. U kunt parkeren bij het 
MFA en bij de school. 
Liever geen honden meenemen. 

 
 

http://www.geredgereedschapwolvega.nl/
mailto:postma.schreuder@planet.nl
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Fryslân iepenet syn tunen 2022 
 

Ook in 2022 worden er weer open tuinen weekenden in Friesland georganiseerd.  
 

De data van deze weekenden zijn: 
• 21 en 22 mei 
• 18 en 19 juni (landelijk Open Tuinen Weekend) 
•   9 en 10 juli 
• 30 en 31 juli 
• 27 en 28 augustus 

 

Er doen uitsluitend tuineigenaren van de 6 afdelingen van Groei & Bloei in Friesland mee. 
Tuineigenaren die al eerder hebben meegedaan, hebben inmiddels een uitnodiging 
ontvangen met de vraag of ze weer mee willen doen. Zij bepalen zelf welke weekenden ze 
hun tuin open willen stellen, want niet alle tuinen zijn natuurlijk op hetzelfde moment op z’n 
mooist. 
 

Heeft u nog niet eerder meegedaan en lijkt het u leuk om uw tuin ook eens open te stellen, 
of wilt u eerst meer informatie, neem dan contact op met Maaike Bijker. 
 

Aanmelden graag vóór 1 januari a.s. per mail naar maaikebijker@kpnmail.nl 
 
 
 
Derde Noord Nederlands Bloemschikevenement op 19 maart 2022.  
 
 

In 2020 werd op de valreep van de lockdown de tweede editie van het Noord Nederlands 
Bloemschikevenement gehouden. Helaas konden toen al geen bezoekers meer worden 
toegelaten. In 2020 hebben we het evenement overgeslagen. Maar nu is het weer zover. 
De commissie is volop aan het voorbereiden voor een derde NNBE. Uiteraard zien we weer 
graag publiek bij dit evenement en zullen we ons best doen om dit mogelijk te maken. De 
opzet blijft gelijk:  
• Er zijn 2 groepen: beginners en gevorderden.  
• Deelnemers beslissen zelf in welke groep ze mee willen doen.  
• Er is één opdracht per groep. De opdracht wordt op de dag zelf bekend wordt gemaakt.  
• Alle materialen worden samen met de opdracht uitgereikt aan de deelnemers aan het 
begin van het evenement.  
• De Noord-Nederlandse kampioen bloemschikken wordt gekozen uit de deelnemers van de 
gevorderden door een professionele jury.  
• ‘s Middags is er een bloemschikdemonstratie en kunnen de werkstukken van de 
deelnemers worden bewonderd. Locatie: Multifunctioneel Centrum De Wier in Ureterp  
 
 
 
 
Contact: NNBE.Groei@gmail.com  
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Bestuur Groei & Bloei 
afd. Heerenveen en Omstreken 

 
Voorzitter: Albert van der Toolen 

Buitenweg 18, 8414 MA Nieuwehorne 

06-46603739; mail: avandert@ziggo.nl 
 
Secretaris: Ieke Schreuder 
Stellingenweg 15, 8421 DA Oldeberkoop 

0516-451287; mail: postma.schreuder@planet.nl 
en 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: Jannie Koster - van Leeuwen 

Kromme Warren 26, 8539 RX Echtenerbrug 

0514-542333; mail: jkvl@ziggo.nl 
 
 
Overig 
 
Ledenadministratie: Willy Dommerholt 
1e Compagnonsweg 74, 8415 AD Bontebok 
0513-542610; mail: wildv@upcmail.nl 
 
Webmaster: Aaltje Blom 

mail: blomkes@wxs.nl 
website: www.heerenveen.groei.nl 
 
Redactie Digitale Nieuwsbrief: 
Ieke Schreuder, Aaltje Blom 

mail: postma.schreuder@planet.nl 
 
 
Locatie lezingen: 
Aeres, Domela Nieuwenhuisweg 3, 8448 GK Heerenveen 

 

 

website: www.heerenveen.groei.nl 
 

 
 
 

mailto:postma.schreuder@planet.nl
mailto:info@heerenveen.groei.nl
mailto:aandewiel.jan@gmail.com
mailto:jkvl@ziggo.nl
mailto:wildv@upcmail.nl
mailto:blomkes@wxs.nl
http://www.heerenveen.groei.nl/
http://www.heerenveen.groei.nl/
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