
Regio 5. 
 
Verslag van het bezoek van 31 augustus 2013 aan tuingoed Foltz in Meeden (Gr). 
 
's Morgens viel hier in Smilde nog een buitje maar toen we 's middags in Meeden waren 
stond de zon aan de hemel en was het zomers warm. 
Toen wij daar aankwamen ijsbeerde Sietske Hofman al wat heen en weer want ze dacht, 
geloof ik, dat ze de enigste zou blijven die middag. 
Maar dat was niet zo. Kom, we laten haar niet in de steek! 
Gezeten aan een tafel achter de grote boerderij met koffie en lekkere notenkoek heette ze 
ons welkom en was erg verheugd zoveel leden te zien. 't Was een thuiswedstrijd qua 
afstand van-en naar huis maar een mooie gelegenheid elkaar eens in de ogen te kijken en 
wat bij te praten.  
Daarvoor had Sietske al aan Adries Bierling, mede-eigenaar van de kwekerij, verteld wie 
we waren, wat we kwamen doen en wat folders en een partijtje 'Parels' gegeven. Dan 
kunnen klanten het inkijken en/of meenemen. 
Na haar welkomstwoord werd er afgesproken dat we na 1 ½ uur weer bij elkaar zouden 
komen om nog wat na te praten en om te kijken wat men zoal had aangeschaft. 
Het zag er schoon en goed verzorgd uit en onder een heerlijk zonnetje werd veel moois 
gezien en gescoord. 
In de namiddag hebben we tussen de planten een picknickbank ingenomen en daar werd 
de nazit gehouden. Sietske nodigde iedereen van harte uit om toch vooral door te geven 
wat men voor 2014 wil. Wat wil men zien, waar wil men graag naar toe, objecten dichtbij of 
verderaf, u zegt het maar. 
 
Bob en Andries hebben niet alleen handigheid in het kweken van planten, rariteiten en 
exoten maar ook het ontwerpen gaat hen goed af.  Hieronder een foto van hun prairietuin 
die er toen (in 2013) nog niet was moet ik jullie zeggen maar ze was in 2016 (foto) al wel 
heel mooi. 
Prairietuinen zijn al een jaar of wat in ‘de mode’. 

 
Er is daar voor elk wat wils en de club ging mettertijd huiswaarts alhoewel ik zag dat er 
enkelen waren die opnieuw over de kwekerij liepen, dat noemen we hier ‘struinen’. 


