augustus / september 2020

De Fleurbringer
GROEI&BLOEI

Afdeling Drachten en Omstreken

Retouradres: Schuur 98, 9205 BB Drachten

Opentuinen weekend
29 en 30 augustus

Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde

Vaste planten, siergrassen en haardhout

koffie/theeschenkerij

Passiflora Vaste Planten
De Akkers 5
9204 WE Drachten
T: 0512 580771
M: 06 202 496 76
www.passifloravasteplanten.nl
info@passifloravasteplanten.nl

Welkom van ma. t/m vr. van 9. tot 17. uur.
Op zaterdagen van half april tot half oktober
van 10.00 tot 16.00 uur geopend met uitzondering
van de zomervakantie in het noorden.
00

00

zaterdagen in de schoolvakantie in het Noorden gesloten !
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Voorwoord
Op het moment dat ik deze tekst opmaak, lopen per dag de
besmettingen van het corona-virus in Nederland verder omhoog. Dat is
voor wie het betreft heel vervelend, hoewel velen (vooral jongeren) het
er ook wel zelf naar gemaakt hebben door onvoldoende afstand te
houden. Hopelijk houden ze het virus bij zichzelf maar overdracht naar
hun ouders en grootouders en anderen ligt voor de hand. Maar ook
voor elke vereniging zoals die van ons, is het erg lastig en
onvoorspelbaar. Dit leidt vrijwel zeker naar hernieuwde beperkingen
voor wat betreft bijeenkomsten en evenementen. Bij Groei en Bloei
landelijk is vanaf half maart vrijwel niets doorgegaan. Zo ook bij
afdeling Drachten. Hier en daar wordt voorzichtig geprobeerd om
enkele activiteiten weer op te starten. “Open Tuinen” zijn niet
doorgegaan, maar we hebben navraag gedaan bij tuineigenaren en
enkele daarvan willen eind augustus de tuin toch nog een keer
openstellen. In deze Fleurbringer meer daarover. Corona zorgt er ook
voor dat de verhuurders van zalen erg voorzichtig zijn geworden. Zo is
pas 1 september bekend of we in onze lezingenruimte terecht kunnen.
Dit leidt ertoe dat we besloten hebben om de lezing over rotsplanten op
17 september niet door te laten gaan, maar deze te verplaatsen naar
volgend jaar. De aan deze lezing gekoppelde workshop “trogmaken”
op 19 september gaat daarom ook niet door. We gaan ervan uit dat de
eerstvolgende lezing op 8 oktober over fotografie in de tuin wel kan
doorgaan. Daar volgt later bericht over. Hopelijk kunnen we in de
volgende Fleurbringer over twee maanden veel meer geplande
activiteiten melden die wel doorgaan. Het is jammer maar ook wij
moeten de regels in achtnemen want het moet beslist allemaal wel
veilig zijn om naar een bijeenkomst te gaan. Ik hoop jullie allemaal
weer gauw te mogen begroeten op één van onze activiteiten.
Jan Galema
Wie o wie?
Het bestuur zou graag willen weten wie hen kan helpen de activiteiten
van onze afdeling te initiëren en te realiseren. Om een afdeling
draaiend te houden, zijn mensen nodig. Hoe meer mensen, hoe minder
ieder persoonlijk hoeft te doen. Dus…. bent u die persoon die wel een
steentje bij wil dragen, in welke vorm dan ook, laat het weten. Vele
handen maken licht werk. Voor meer informatie en/of aanmelding kunt
u terecht bij de voorzitter Jan Galema e-mail: jangalema@gmail.com
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Fotowedstrijd
Om toch nog een activiteit te organiseren zonder in problemen te
komen met de COVID-19 maatregelen, organiseren wij een
fotowedstrijd. Hoe gaan we dit doen? Ieder lid van Groei&Bloei afdeling
Drachten e.o. mag één foto insturen naar:
secretarisgbdrachten@gmail.com
De foto moet het mooiste plekje uit de tuin of op het balkon van het
betreffende lid laten zien.
Vermeld bij de foto naam en lidnummer.
De prijswinnaar zal bekend gemaakt worden tijdens de lezing over
tuinfotografie door Anja Zwanenburg op 8 oktober aanstaande.
Als je je foto instuurt, betekent dit tevens dat de foto gepubliceerd mag
worden in De Fleurbringer o.v.v. je naam
Uiterste inzenddatum is 15 september.
Tuintip
Het is alweer bijna zo ver. De walnoten
moeten geraapt worden. En oei, dat is niet
het leukste werkje voor je rug. Vorig jaar
hebben we een walnotenraper aangeschaft.
Dit korfje, en ovaalvormig rolmechanisme, is
zeer de moeite waard. Kijk eens op internet.
Daar is de raper in vele variaties te koop, met
steel of zonder steel (die moet je er dan zelf
nog bijkopen) en ook met een emmerbeugbel
om de korf gemakkelijk te legen in een emmer. Er gaan ongeveer 35
walnoten in de korf. Je rolt over de noten, waardoor deze opgeraapt
worden in de korf. Dus… waarom moeilijk doen als het gemakkelijk
kan.
Margot Witlox
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Open tuinen weekend
Zoals bekend is “Fryslân iepenet syn tunen” dit jaar niet doorgegaan.
Een viertal tuineigenaren heeft aangegeven hun tuinen toch voor
bezoek open te stellen in het weekend van 29 en 30 augustus.
Vooropgesteld dat corona geen roet in het eten gooit en het weer een
beetje meewerkt (aan beide kunnen we weinig doen) kunnen jullie
wellicht deze mooie tuinen bezoeken. De voorwaarden van het RIVM
zijn en blijven onverkort van toepassing. Afstand houden, thuis blijven
bij ziekteverschijnselen, hygiëne betrachten. De openingstijden zijn van
10.00 tot 17.00 uur.
Jullie kunnen terecht bij de volgende tuineigenaren:
1) Ada en Jan van Binsbergen, De Dobbe 25, 9201AZ Drachten
(alleen 30 augustus)
2) De Vissertún, Veneburen 12, 8423 VJ Makkinga
3) Anne van Streun, Leidyk 24, 9247 CT Ureterp
4) Familie Tabak- Hiemstra, P.W. Janssenweg 10, 8434 NM
Waskemeer
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Egels in de tuin
Dit prikkelende zoogdier kan wel een steuntje in de rug gebruiken.
Daarom doet de Egelwerkgroep er alles aan om de egel in het zonnetje
te zetten. In de wintermaanden en het vroege voorjaar zijn kou en
nattigheid de grootste bedreigingen voor de egel. Ze zijn erg gevoelig
voor lage temperaturen, vocht en overstromingen. Ook bestaat er de
kans dat het nest van een egel verstoord word. Het is dus erg belangrijk dat egels een droge en beschutte plek aangeboden krijgen, waar
ze veilig kunnen overwinteren en jongen kunnen voortbrengen. In de
zomer zijn droogte en voedseltekort vaak een gevaar, u kunt daarom
een bakje met water of speciaal egelvoer neerzetten in uw tuin.
Wat eten egels?
Egels eten voornamelijk insecten zoals rupsen, slakken en wormen.
Maar ze eten ook wel eens andere dieren zoals kikkers, padden en
kleine zoogdieren. Paddenstoelen, bessen en vruchten worden ook
gegeten door de egel. Egels kunnen goed bijgevoerd worden, ze zullen
eerst op zoek gaan naar insecten en wanneer dit niet genoeg is zullen
ze gebruik maken van het egelvoer. Geef egels nooit melk, ze kunnen
niet goed tegen lactose en worden hier ziek van.
Zorg voor een wild plekje in de tuin waar een egel meer voedsel en
beschutting kan vinden. Zet een bakje (egel)voer en water in de tuin
neer. Ook kun je een egelvoederhuis plaatsen. Zo kan een egel veilig
eten, zonder aangevallen te worden door honden, katten en andere
dieren.
Wanneer kan je het beste een egelhuis plaatsen?
Een egelhuis kunt u op elk moment in de tuin zetten, er wordt het hele
jaar door gebruik van gemaakt. In de periode van oktober tot maart
hebben de egels een plek nodig om te overwinteren. De nestbouw
hiervoor begint dan ook in oktober. Maar de egels kunnen tijdens het
overwinteren soms van nestplaats wisselen. Zo zijn er voorbeelden van
egels die in februari van nestplaats gewisseld zijn. Van maart tot
september hebben vrouwtjesegels een plek nodig om hun jongen groot
te brengen.
U kunt de vloer van het egelhuis bedekken met droge bladeren, dit
verhoogt de kans op bewoning. Ook kunt u de bovenkant van het
egelhuis bedekken met dorre bladeren en aarde. Dit kunt u afdekken
met een oude mat of fijnmazig gaas, zodat de bladeren niet
wegwaaien. Deze extra laag biedt extra bescherming tegen de kou.
Plaats deze laag niet op de ingang en ventilatiebuis.
Waar moet je op letten bij de plaatsing van het egelhuis?
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Het egelhuis kan het beste geplaatst worden op een rustige plaats met
bodembegroeiing. Egels zijn schuwe dieren, daarom is het belangrijk
om de ingang van het egelhuis verborgen te houden voor andere
dieren. Het kan nuttig zijn om de ingang van het egelhuis dichtbij de
schutting of heg te plaatsen. Egels onderzoeken de grenzen van hun
gebied en kunnen 's nachts wel 3 tot 5 kilometer lopen. Door de ingang
dichtbij de schutting te plaatsen kunnen ze deze makkelijker
terugvinden.
Hoe maak je een egelhuis?

Bouwinstructies
Gebruik onbehandeld hout en gebruik zo min mogelijk verf/beits.
Zorg dat het dak geopend kan worden, zodat je het huisje in het
voorjaar schoon kan maken.
Maak een tunnel van 13 x13 cm voor de ingang. Dit houdt huisdieren
en vossen tegen.
Zet het huisje op een kleine verhoging zodat vocht uit de grond niet in
het huisje trekt.
Zorg voor voldoende ventilatie in het huisje door er een paar luchtgaten
in te maken. (Bouwtekening en instructies: egelwerkgroep)
Meer weten over egels kijk dan eens op de website van de
egelwerkgroep (www.egelwerkgroep.com). Informatie over opvang van
zieke egels vind u op de website van de egelbescherming
(www.egelbescherming.nl)
.
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Recept voor citroenvierkantjes
Ingrediënten:
165 gram bloem
115 gram havermout
mespunt zout
½ theelepel baking soda
100 gram kristalsuiker
90 gram lichtbruine suiker
180 gram ongezouten gesmolten roomboter
1 theelepel vanille extract
1 blikje ( 400 ml) gecondenseerde melk
1 eetlepel fijn geraspte citroenschil
80 ml. Citroensap
2 grote eierdooiers
½ theelepel citroenextract
Bakvorm van 20 x 20
Bereiding:
Verwarm de oven voor op 180˚
Doe de bloem, havermout, zout en baking soda in een beslagkom en
meng het goed door elkaar. Voeg dan de kristalsuiker en de lichtbruine
basterd suiker toe en meng het door elkaar tot er geen klontjes meer in
zitten. Doe de vanille extract bij de gesmolten boter en roer het er door
heen. Giet dit over de droge ingrediënten. Blijf roeren totdat de boter
goed is opgenomen door de droge ingrediënten.
Vet je bakvorm in en doe de helft van dit kruimige mengsel in de vorm.
Met de achterkant van een lepel duw je het mengsel in de vorm zodat
er een gelijkmatige laag ontstaat.
Bak deze bodem ongeveer 15 minuten. Haal de vorm uit de oven en
zet deze apart. Laat de oven op 180˚staan.
Doe nu de gecondenseerde melk in een kom met de citroenrasp,
citroensap, eierdooiers en citroenextract. Meng het goed door elkaar.
Giet dit mengsel gelijkmatig over de gebakken bodem en verdeel de
rest van de deegkruimels over het mengsel.
Bak het geheel nu ongeveer 25 minuten tot de bovenkant lichtbruin is.
Laat de taart afkoelen tot kamertemperatuur en zet de gehele vorm
dan nog een uur in de koelkast.
Daarna uit de vorm halen en in (16) vierkantjes snijden. Tenslotte kan
het smullen beginnen.
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Boekentip
Liefde voor Dahlia’s
Katja Staring, Marlies Weijers,
Linda van der Slot
De dahlia is weer helemaal terug.
Stilletjes zijn er de afgelopen jaren
duizenden nieuwe soorten bijgekomen.
Kleine pompons, kolossale schotels,
wufte cactussen en ingetogen sterren. Dit
boek laat ze in hun volle glorie zien, en
belicht alle facetten van de geschiedenis
tot de duurzame kweek, van veredeling
tot de passie. Met interviews, talloze tips
en kleurrijke en vrolijkmakende foto's.
Uitgever Terra, 9789089897947.
De onderwereld van de tuin
Romke van der Ka
In dit boek verdiept de schrijver zich in de
ondergrondse gemeenschap van larven,
wormen, schimmels, bacteriën, amoeben
en geleed-potigen. Dat die gemeenschap
bestaat zal niemand verrassen, maar dat
alle aanwezigen in die microkosmos druk
met elkaar communiceren is ronduit
verbazing-wekkend. Werkend in de tuin
vang je een glimp op van deze verborgen
gemeenschap, maar het blijft lastig om er
volledig in door te dringen. En toch – terwijl
je met je handen in de grond zit, kom je tot
nieuwe inzichten en met de geur van verse
aarde in je neus begin je te beseffen dat er
onder je voeten misschien nog wel meer tuin is dan daarboven. Sterker
nog: zonder dat wemelende leven onder het maaiveld zou plantengroei
überhaupt niet mogelijk zijn.
Uitgever Atlas Contact, 9789045042084
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Weet jij hoe ik heet?
Ik heb samengesteld blad dat er
heel fijntjes uitziet. En… niet
onbelangrijk, ik sta het liefst op een
zonnige en drogere plek. In de
winter verlies ik mijn blad. En ja,
als het te hard vriest, kunnen mijn
takken vorstschade oplopen. Maar
niet getreurd, knip in het voorjaar
het dode spul eraf en ik loop weer
mooi uit. Van juni tot augustus kun
je genieten van mijn frisroze
erwtachtige bloemen aan
overhangende twijgen. Ik word
ongeveer 1.25 tot 1.50 m. hoog.
Kan je niet op mijn naam komen,
speur dan deze Fleurbringer goed
door en je zult erachter komen.
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Bestuur Groei&Bloei
Drachten en omstreken
Jan Galema, Voorzitter, Website,
0615453687,
jangalema(at)gmail.com
Atie Visser, Secretaris,
06-13275340,
secretarisgbdrachten(at)gmail.com
Gerrit Steendam,
Penningmeester,
0627002857,
gengsteendam(at)gmail.com
Minke Hoekstra,
Bloemschikcoordinator,
0512-342771,
dehofpleats(at)live.nl
Bestuursondersteunende
activiteiten
Margot Witlox, Michèle Hillebrands
De Fleurbringer
Fleurbringer(at)kpnmail.nl
Website: drachten.groei.nl
Contact: info(at)drachten.groei.nl
Bankrekening:
NL15 ABNA 0470 8429 46
tnv KMTP afd. Drachten e.o.

Kopij
De volgende Fleurbringer
verschijnt begin oktober.
Kopij graag voor 15 september
inleveren bij:
wijoma1(at)gmail.com
Groene Marktplaats
De gratis vraag en aanbod
rubriek .
Heb je tuinspullen te ruil, gratis
af te halen of te koop, zoek je
tuinspullen of iemand om bv
tuinuitstapjes mee te doen,
geef het dan door via
fleurbringer(at)kpnmail.nl
Wij plaatsen je bericht dan in
de eerst volgende
Fleurbringer.
Graag de volgende gegevens
in je mailtje vermelden:
Groene Marktplaats;
Je advertentie;
Je naam en hoe mensen met
je in contact kunnen komen.
‘Tuin klus’
Heb je een favoriet stuk
tuingereedschap, een
lievelings plant of een handige
tuin tip. Schrijf er een stukje
over en stuur het ons
wijoma1(at)gmail.com,
wij waarderen je inbreng zeer.
Weet je hoe ik heet?
De naam van deze struik is
Indigofera himalayense ‘Silk
Road’
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de Groene Gast
Kwekerij van bijzondere vaste planten, kruiden en eenjarigen
Jouwerweg 2
9825 TK – Lucaswolde

Open:
half april t/m september
vrijdag 13 - 17 u.
zaterdag 10 - 17 u.

www.degroenegast.nl
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