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Van de voorzitter
Het jaar zit er bijna weer op. Op naar een nieuw GROEIzaam &
BLOEIend 2020. Het bestuur van G&B Drachten heeft in elk geval
getracht weer een attractief programma voor het komende jaar te
realiseren. Voor het eerst een programma dat loopt van januari tot
december. In deze Fleurbringer ziet u het gehele programma. Noteer
de activiteiten in de agenda of op de prikkalender in de keuken.
Het bestuur heeft in oktober een open gesprek gehad met onze
vrijwilligers. Een verkorte weergave van dit gesprek ziet u in deze
Fleurbringer. Door omstandigheden waren die contacten wat op de
achtergrond geraakt. Dat mag niet, want zonder vrijwilligers wordt het
draaiende houden van onze vereniging best heel lastig. Overigens,
over draaiende houden gesproken, met te weinig leden wordt het
eveneens een lastige opgave. Weet u dat u ook iemand een
jaarabonnement kan schenken, met korting, dat bovendien
automatisch stopt na één jaar? Makkelijk, een keertje geen
keuzestress over welk cadeau te geven. Kijk maar eens op
www.groei.nl
In deze Fleurbringer ziet u ook een oproep voor kandidaten voor de
nieuw te vormen Landelijke Ledenraad van Groei&Bloei. Deze komt in
de plaats van de Rayonraad. De Ledenraad overlegt enkele keren per
jaar (of zo vaak de Ledenraad dat wenselijk acht) met het Landelijk
Bestuur en kan dus invloed uitoefenen op het te voeren beleid. Per
provincie worden twee kandidaten gevraagd om zitting te nemen in die
Ledenraad. Dat kunnen zijn de gewone leden maar ook de partners
van de leden. Wie belangstelling heeft of eerst meer informatie wil kan
daarvoor terecht bij de secretaris en de voorzitter van onze afdeling.
Namens het bestuur van onze afdeling wil ik u plezierige feestdagen
toewensen, veel tuinplezier in het volgende jaar en vooral hoop ik u te
mogen begroeten bij onze activiteiten.
Jan Galema
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Noord Nederlands
Bloemschikevenement
2020
Inschrijfformulier

Naam:
Lid van Groei&Bloei: Ja/nee*

Lidnummer (indien van toepassing):

Woonplaats:
E-mail adres:
Deelname groep: beginners/gevorderden*
*doorhalen wat niet van toepassing is
Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden.
1. Om deel te kunnen nemen moet het inschrijfbedrag van € 40,- voor leden van
Groei&Bloei, of € 50,- voor niet leden vóór 1 februari 2020 overgemaakt zijn
op bankrekening NL49ABNA0864396651 ten name van: Mij Tuinbouw Plantkunde
onder vermelding van: NNBE-bijdrage 2020, uw naam en woonplaats.
2. Bij afmelding ná 15 februari vindt geen restitutie van het inschrijfbedrag plaats.
Tijdens dit evenement worden foto’s gemaakt die gebruikt kunnen worden voor
publicatie. Door deel te nemen aan de wedstrijd geeft u aan hiertegen geen
bezwaren te hebben. Heeft u principiële bezwaren tegen het herkenbaar in beeld
komen op publicaties dan kunt u dit kenbaar maken bij de inschrijfbalie.

Handtekening

Datum en plaats

Dit formulier graag volledig invullen, ondertekenen en
opsturen naar: NNBE.Groei@gmail.com. U kunt ook een foto
met uw telefoon maken en die opsturen. Per post mag ook:
Lidy Smit, Hoofdweg 18, 9945PG, Wagenborgen

4

Bloemschikcursussen voorjaar 2020
De cursussen voor beginners, gevorderden en
vergevorderden worden gegeven op 7 januari,
4 februari, 3 maart, 31 maart en 21 april.
Cursusgeld voor leden van Groei&Bloei
bedraagt € 42,50 en voor niet-leden € 57,50.
Het cursusgeld moet voor het begin van de
cursus betaald zijn op bankrekening NL15
ABNA 0470 8429 46 ten name van KMTP
afd.Drachten onder vermelding van naam en
eventueel lidmaatschapsnummer. Na betaling
ontvangt u de eerste opdracht.
De cursusavonden vinden plaats bij Passiflora,
De Akker 5, 9204 WE Drachten en beginnen
om 20.00 uur. Wilt u zich opgeven of meer
informatie hebben, aarzel dan niet en neem
snel contact met mij op.
Minke Hoekstra, bloemschikcoördinator
! 0512 342771
email: dehofpleats@live.nl
Noord Nederlands Bloemschikevenement
Na het succes van vorig jaar, wordt er in 2020 opnieuw een Noord
Nederlands Bloemschikevenement georganiseerd op 14 maart in
Multifunctioneel Centrum De Wier in Ureterp. Er zijn weer 2 groepen,
beginners en gevorderden. U beslist zelf in welke groep u mee wilt
doen. Er is één opdracht per groep. Deze wordt op de dag zelf bekend
gemaakt. Aan het begin van het evenement worden alle materialen
samen met de opdracht aan de deelnemers uitgereikt. De Noord
Nederlandse
kampioen
bloemschikken
wordt gekozen
uit de
deelnemers van
de gevorderden
klasse door een
professionele
jury.
Het aanmeldformulier vindt u op pagina 4.
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Lezing Rhododendrons door Jan Graveland
16 Januari, aanvang: 19.45 uur
Ontmoetingscentrum Carré, De Velden 1, 9504 WH Drachten
In de lezing worden verschillende zaken behandeld. Om te beginnen
de herkomst en de vele verschillende soorten en hybriden die er zijn.
U krijgt uitleg over de juiste grondsoort, plantadvies en tevens komen
de verzorging, bemesting maar ook ziekten en plagen aan bod. Er is
aandacht voor vermeerdering van de Rhododendron d.m.v. stekken,
enten of zelf zaaien. Als laatste laat ik foto’s zien van Rhododendron
tuinen en parken uit binnen en buitenland, en natuurlijk onze eigen
parktuin met kwekerij.
Meer info en foto’s staan op www.parkgraveland.nl
Voorjaarsdemonstratie
bloemschikken door
bloemstylist Kim van Hes
22 Februari om 14.00 uur,
in MFC De Wier, De Telle 21, Ureterp.
Zaal open 13.00 uur.
Entree leden Groei&Bloei € 3,50, nietleden € 5,-De door Kim gemaakte stukken
worden verloot. Loten kosten €1,- per
stuk of € 5,- voor 6 loten.
Informatie kunt u inwinnen bij bloemschikcoördinator Minke Hoekstra,
! 0512 342771, email: dehofpleats@live.nl
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Algemene ledenvergadering:
Donderdag 20 februari Aanvang: 19.30 uur, in Ontmoetingscentrum
Carré, De Velden 1, 9204 WH Drachten
AGENDA
1. Opening en welkom door de voorzitter
2. Notulen jaarvergadering 2019 en sociaal jaarverslag
3. Financieel verslag 2019 en begroting 2020 door de penningmeester
4. Verslag kascommissie
5. Benoeming nieuw kascommissielid
6. Bestuurssamenstelling
Aftredend en niet herkiesbaar: Harm Moek
Verlenging bestuurswerkzaamheden van Minke Hoekstra
7. Rondvraag
8. Huldiging trouwe leden
9. Sluiting
PAUZE met VERLOTING
Lezing door Hans van Wieren, Balkontuinen en terrassen anno nu
In een maatschappij waar we allemaal steeds ouder worden zien we
dat meer en meer mensen verhuizen naar een appartement met
balkon. Het inrichten van een balkon of het mooi aankleden van een
terras zijn zaken die eigenlijk grotendeels hetzelfde zijn. In deze
boeiende lezing laat Hans van Wieren aan de hand van vele mooie
foto’s zien hoe je een balkon of terras precies naar je eigen wensen
gaat inrichten. Het kan zelfs zo ver gaan dat een balkon wordt
omgebouwd tot een volwaardige tuin.
Ook niet-leden zijn van harte welkom.
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Oproep van het Rayon voor kandidaten nieuwe
ledenraad
Met ingang van 1 januari 2020 krijgt de Landelijke
Vereniging Groei & Bloei een nieuwe structuur. De
belangrijkste wijziging is dat de Rayonraad wordt
vervangen door een ledenraad bestaande uit 28
personen.
De taken en bevoegdheden van de ledenraad zijn:
Overleg met het landelijk bestuur;
Benoemen van de accountant die de jaarrekening opmaakt;
Vaststelling landelijke begroting en jaarrekening;
Vaststelling langetermijnvisie (elke 5 jaar);
Vaststelling en wijziging van reglementen zolang de bepalingen
niet in strijd zijn met de statuten;
Alle overige taken die niet zijn toebedeeld aan het landelijk
bestuur of de algemene vergadering;
Terugkoppeling naar het rayon.
Elk rayon, dus ook rayon Friesland, mag 2 leden voor de ledenraad
benoemen. Er worden geen specifieke eisen aan kandidaten gesteld.
Het rayon bepaalt zelf of kandidaten geschikt zijn.
Kandidaat-leden moeten aan het volgende profiel voldoen:
Lid van Groei & Bloei (of partner van een lid);
Enige bestuurlijke ervaring; hoeft geen bestuurslid van een
afdeling te zijn;
Instemmen met de doelstelling van de Koninklijke Maatschappij
Tuinbouw en Plantkunde / Groei & Bloei (bevorderen van
kennis en belangstelling voor het leefmilieu en de flora in het
algemeen en in het bijzonder de zorg voor het behoud en de
ontwikkeling en toepassing in huis, tuin en park).
Binnen het rayon Friesland zijn we op zoek naar
geschikte kandidaat-leden voor de nieuwe
ledenraad. Mocht u belangstelling voor deze functie
hebben dan verzoek ik u contact op te nemen met
de voorzitter of secretaris van uw afdeling. U mag
ook contact opnemen als u de aandacht op een
mogelijk geschikte kandidaat wil vestigen.
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In gesprek met onze adverteerder Passiflora.
Passiflora is een groene oase in woonwijk Maartenswouden. Dagelijks
komen ongeveer 30 cliënten van zorginstel-lingTalant werkzaamheden
verrichten. Deze bestaan uit het opkweken van vaste planten, éénjarigen en sinds kort ook voedselplanten. Seizoensgebonden wordt er
gewied, geschoffeld, gras gemaaid en blad geharkt. Ook het zagen en
kloven van open haard hout is een geliefde bezigheid. Het hout kan bij
Passiflora opgehaald worden of het wordt op bestelling bij u thuis
bezorgd en
opgestapeld.
Het huidige gebouw
dateert uit 2012 en
staat op dezelfde plek
waar in 1985
begonnen werd. Bij
Passiflora vind je ook
een theethuin, een
theehuisje, prachtige
borders, een
belevingstuin met een pluktuin en een bijentuin.
De nieuwste aanwinst is de zadenbieb. Met uiterste precisie worden de
zaden van de eenjarigen en voedselplanten uit de borders geplukt,
gedroogd en gesorteerd. Deze zaden zijn enerzijds voor de verkoop en
anderzijds voor de zadenbieb. Belangrijk is te vermelden dat er bij
Passiflora geen kunstmest en/of bestrijdings-middelen gebruikt
worden.
Wil je lid worden van de zadenbieb, meld je dan gratis aan via de
website www.zadenbieb-frl.nl. Je kunt max. 1 zakje zaad per soort
lenen of ruilen en in je tuin of op je balkon laten groeien. De mooiste
plant laat je zo lang mogelijk staan om de zaden ervan te oogsten. Je
brengt een deel van het zaad terug naar de zadenbieb. Zet op het
zakje de naam van het zaad, het oogstjaar en de oogstplaats. Als je
weer nieuwe zaden meeneemt, is de cirkel rond.
Passiflora wil ook graag een verbinding leggen met andere
groenbedrijven in de regio en met de tuinambassadeurs van de
gemeente Smallingerland. Ook participeerde Passiflora in de open
tuinen estafette van Groei & Bloei. Op beperkte schaal kan er
vergaderruimte gehuurd worden. Maar hiervoor biedt Carré, het
ontmoetingscentrum van Talant in de wijk Maartenswoude,
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De Velden 1, 9504 WH Drachten, tel.0512-726077 ook uitstekende
mogelijkheden. Het is indrukwekkend om te zien met hoeveel
enthousiasme, geduld en respect de begeleiders van Talant en de
vrijwilligers zich inzetten voor de zorg aan de cliënten. Mocht u na het
lezen van dit stukje denken dat u hier ook wel vrijwilligerswerk zou
willen doen en hebt u affiniteit met
deze cliënten, neem dan eens
vrijblijvend contact op met Thijs
Venema van Passiflora 0512-580772.
Na het interview met Thijs, ging ik
naar huis met een zakje zaad van
Amaranthus caudatus “Dreadlock”.
U begrijpt, dit schept verplichtingen,
maar de zaaitijd komt al weer snel in
zicht.
Margot Witlox-Nigten

Welkom van ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 uur.

Passiflora Vaste Planten
De Akkers 5
9204 WE Drachten
T: 0512 580771
M: 06 202 496 76
www.passifloravasteplanten.nl
info@passifloravasteplanten.nl
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Fryslân iepenet syn tunen
Ook in 2020 is er weer een open tuinen estafette in Rayon Friesland.
De data zijn: 23 en 24 mei, 20 en 21 juni (Landelijk Open Tuinen
Weekend), 4 en 5 juli, 25 en 26 juli en 29 en 30 augustus.
Deelnemende tuineigenaren geven zelf aan in welke weekenden hun
tuin te bezoeken is. Een tuineigenaar moet lid zijn van de vereniging
Groei&Bloei. Entree is gratis, maar voor een consumptie kan wel
een vergoeding gevraagd worden. Openingstijden:10.00 - 17.00 uur.
Willen jullie (weer) meedoen dan zou het prettig zijn als we vóór 1
februari 2020 over enige informatie kunnen beschikken, dit in verband
met het vervaardigen van een nieuwe brochure.
Welke informatie is nodig?
Naam van de eigenaar, volledig adres met postcode,
telefoonnummer en mailadres, eventueel: naam van de tuin,
korte omschrijving van de tuin, max. 65 leestekens (incl.
spaties).
Welke weekenden de tuin geopend zal zijn (alleen een
zaterdag of een zondag mag ook).
Graag zien we jullie reactie tegemoet via mailadres:
jangalema@gmail.com
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Zaaiworkshop
Dit voorjaar verzorgen de leden van De Zaaiclub weer een workshop
zaaien. Verdeeld over twee avonden komen alle aspecten van het
zaaien en verspenen aan de orde.
De eerste avond krijg je uitleg over het zaaien en gaan we het geleerde
in praktijk brengen. Aan het eind van de avond neem je een
kweekbakje met zaaisels van acht verschillende planten mee naar
huis. Thuis vertroetel je deze en na drie weken kom je met de
ontkiemde zaailingen naar de tweede les.
De tweede avond gaan we de zaailingen verspenen. Je krijgt uitleg
over het verspenen en over de verdere verzorging van de jonge
plantjes.
Je hoeft zelf niets mee te nemen wij zorgen voor al het benodigde
materiaal, de koffie/thee en koek. De workshop kost €25,- voor leden
van G&B, De Wrottersploech en de Tropische kas en €30,- voor niet
leden. Betalen kan op de eerste cursusavond, graag gepast geld
meenemen.
Data: donderdag 2 april en donderdag 23 april, we beginnen om
19.30 uur en zijn om 21.00 uur klaar (zaal open om 19.15 uur).
De workshop vindt plaats in het informatiecentrum van De
Wrottersploech, “De Zandige Wijk”, Noorderend 20 A, 9207 AL
Drachten.
Voor opgave en informatie kunt u bellen, 0594 548089,
of email: zaaiworkshop(at)kpnmail.nl.
Opgave graag zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor 8 maart.
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Bananenbrood
Dit recept vond ik in Landleven. Een paar verloren bananen op de
fruitschaal, een halfvol zakje noten in de keukenla. Dat vraagt om het
bakken van een bananenbrood. De zoetheid in dit brood komt puur van
de bananen en een eetlepel honing, er wordt geen witte suiker
toegevoegd. Kleine toevoegingen als vanille-aroma en appelciderazijn
geven extra smaak. Wil je dit brood liever zonder noten bakken?
Vervang dan de gewone bloem door speltbloem en leg voor je het
brood gaat afbakken twee extra bananen in plakjes gesneden op de
bovenkant als garnering. Wat je ook kiest, bananenbrood blijft na het
bakken wel een paar dagen lekker smeuïg.
Ingrediënten
3 bananen
1 el honing
250 gram bloem
Snuf zout
1 tl baksoda
1 ei
100 gram gesmolten boter
2 el melk
1 tl vanille aroma
1 tl appelciderazijn
100 gram grof
gehakte walnoten
Verder nodig:
Broodvorm PME 23,5 x 13 cm
Aan de slag!
Snijd de bananen in stukjes en verwarm op laag vuur in een pannetje
met de honing. Roer af en toe, laat de banaan wat zachter worden. Dit
duurt een kleine 10 minuten. Laat afkoelen in de pan. Meng in een kom
de bloem met het zout en de baksoda. Mix in een andere kom het ei en
voeg de iets afgekoelde gesmolten boter toe. Mix goed door elkaar.
Meng dan dit eimengsel door het bloemmengsel. Voeg de melk, vanille
aroma en appelciderazijn toe en meng het geheel tot een geheel (het is
nog wat droog). Voeg de banaan toe en meng goed door. Dan meng je
50 gram van de gehakte walnoten door het beslag. Doe het beslag in
de ingevette broodvorm. Verdeel de overige 50 gram walnoten over het
beslag. Bak het bananenbrood in een voorverwarmde oven op 175
graden in ongeveer 60 minuten goudbruin.
Eet smakelijk!
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GROEI

BLOEI

Afdeling Drachten e.o.

Jaarprogramma 2020
Lezingen
16 januari; “Rhododendrons” door Jan Graveland.
20 februari; Jaarvergadering en lezing “Balkontuinen en terrassen anno
nu” door Hans van Wieren.
19 maart; “Vaste planten voor iedere situatie” door Brian Kabbes.
17 september; “Rotsplanten” door Geert Borgonje.
8 oktober; “Fotografie in de tuin” door Anja Zwanenburg.
19 november; “De pluktuin” door Marieke Nolsen.
De lezingen worden gehouden in ontmoetingscentrum Carré, De
Velden 1, 9204 WH Drachten.

Plantenmarkt en ruilbeurs
21 maart; Plantenruilbeurs bij de Wrottersploech, Zandige Wijk,
Adres: Noorderend 20a, 9207AL Drachten.Drachten.
9 mei; Groenmarkt bij de Tropische Kas.
Adres: Kerkepad Oost 16A, 9244 CE Beetsterzwaag.

Tuinen bezoeken
23/24 mei, 20/21 juni, 4/5 juli, 25/26 juli, 29/30 augustus,
Fryslân Iepenet Syn Tunen.
20/21 juni; Landelijke Open Tuinenweekend.
“Dagje op stap” met Leden kijken bij Leden, data volgen.
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Bloemschikken
Voorjaarscursus bloemschikken voor beginners en gevorderden,
7 jan, 4 feb, 3 mrt, 31 mrt en 21 april.
Najaarscursus bloemschikken voor beginners en gevorderden,
8 sept, 6 okt, 27 okt, 17 nov en 8 dec.
De cursus wordt gegeven in het gebouw van Passiflora.
Adres: De Akkers 5, 9204 WE Drachten.
22 februari; Bloemschikdemonstratie door Kim van Hes.
14 maart; Noord Nederlands Bloemschikevenement.
28 november; Kerstdemonstratie Bloemschikken door Hans Zijlstra.
De bloemschikdemonstraties vinden plaats in MFC de Wier.
Adres: De Telle 21, 9247 BH Ureterp.

Workshops
2 en 23 april; Zaaien en verspenen door De Zaaiclub,
19 september; Troggen maken, om te vullen met rotsplanten.
16 december; Kerstkrans maken.

En verder
28 maart; Tegel eruit plant erin bij Intratuin in Drachten.
20-24 mei; GARDENISTA in Ophemert.
5 augustus; staan we op de natuurmarkt bij de Kruidhof in Buitenpost.
21 oktober; Rondgang langs oude fruitrassen en ciderproeverij in
Frederiksoord.
Aanvullende informatie over de activiteiten vindt U in De Fleurbringer,
de digitale Nieuwsbrief en op de website drachten.groei.nl .
Heeft u vragen over het programma neem dan contact op via:
info@drachten.groei.nl
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Bestuur Groei&Bloei
Drachten en omstreken
Jan Galema, Voorzitter,
Webmaster,
0615453687,
jangalema(at)gmail.com
Atie Visser, Secretaris,
06-13275340,
secretarisgbdrachten(at)gmail.com
Gerrit Steendam, Penningmeester,
0627002857,
gengsteendam(at)gmail.com
Minke Hoekstra,
Bloemschikcoördinator,
0512-342771,
dehofpleats(at)live.nl
Harm Moek, Bestuurslid,
0512-302627,
ha.moek(at)ziggo.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.

De Tuinpen
In De Tuinpen vertellen leden
over hun tuin. Ook jouw
tuinverhaal is welkom. Voor
meer informatie kan je terecht bij
wijoma1(at)gmail.com.
‘Tuin klus’
Heb je een favoriet stuk
tuingereedschap, een lievelings
plant of een handige tuintip.
Schrijf er een stukje over en stuur
het naar: 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.
Kopij
De volgende Fleurbringer
verschijnt eind februari.
Kopij graag voor 8 februari
inleveren bij Margot Witlox:
wijoma1(at)gmail.com
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De Tuinpen: Geef de natuur een kans in je tuin
Afgelopen zomer zijn we lid geworden van “Groei en Bloei”. Door een
snelle actie van het bestuur konden we nog meedoen aan de laatste
“open tuindagen”. Reacties van bezoekers: “Zeer verrassend”, “wat
een hoogteverschillen”,“hoe is dit ontstaan…”
De Morra is een wijk in de
gemeente Smallingerland.
Rond 1990 is de gemeente
begonnen met het opzetten
van een milieu-vriendelijke
woonwijk. Een aandachtspunt was het waterbeheer.
Toen nieuw: gescheiden
afvoer, PPC buizen i.p.v.
PVC, open bestrating
(graskeien), eigen oppervlaktewater filtering d.m.v.
riet, hemelwater afvoeren
naar de sloot. De hiermee opgedane ervaringen heeft de gemeente in
latere nieuwbouwwijken toegepast.
Dit gedachtegoed sprak ons,
als natuurliefhebbers erg
aan. De interesse in tuinen
hebben we meegekregen
van onze ouders. Het
gedachtegoed van grote
tuingoeroes Le Roy
(stapelen van stenen), Mien
Ruisch (niveauverschillen)
en Ada Hofman
(water/vijverpartijen) waren
uitgangspunten voor ons.
We wilden een tuin die natuurlijk overkwam, die tijdens alle seizoenen
interessant en verrassend zou zijn en verschillende biotopen had, wat
voor ons en voor dieren(insecten, vogels, kleine gewervelde dieren)
een fijne plek moest zijn. 1993 besloten we te verhuizen naar het
Morrapark. De grond die vrij kwam bij de bouw hebben we niet
afgevoerd, maar wilden we in onze tuin gebruiken. Ook hergebruiken
van materialen hebben we veelvuldig toegepast. Dit betekende dat we
bij de gemeente ”tig” trottoirbanden besteld hebben en iedereen die
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stenen over had (zowel
natuursteen, keien, als
klinkers of stoeptegels) deze
wel bij ons kwijt konden.
Achter onze kavel loopt een
klein slootje. Dat water uit
het slootje wilden we in de
tuin laten integreren. Een
gevolg hiervan was dat er
een soort natte vallei in de
tuin ontstond. In die tijd
waren er nog vrij veel oude
bielzen in de omloop, dus die hebben we gebruikt, samen met
betonijzer, om de grond te stutten. D. m.v. stapel-muurtjes, gemaakt
van in blokken geslagen trottoirbanden, stoeptegels, en klinkers, werd
de grond aan de zichtzijde gestut. Ook de vele keien leverden daar een
bijdrage in. Een kunststof vijver, die we meegenomen hadden uit de
tuin van ons vorige huis, werd opnieuw ingegraven. Paadjes werden
voorzien van een grindbed, schelpen, haksel van tuinafval of bestraat.
Er werden verschillende zitplaatsen gecreëerd (ook bij het slootje,
lekker in de schaduw). De beplanting is ook meteen van start gegaan.
Door te kijken naar de kleur en de vorm van zowel de bladeren als de
bloemen, hebben we de tuin van beplanting voorzien. Natuurlijk zijn de
planten steeds naar verschillende plekken verhuisd omdat ze of te
hoog, of de droog of te sterk uitdijden of het niet deden. De
verschillende biotopen in onze tuin, bestaan
uit een rotstuindeel, een moerasachtig deel,
een wilde- plantendeel, “gewone borders”,
gras, een zeeuwse haag, fruitbomen en
struiken met klein fruit, groente- en kruidenbakken, aangevuld met verschillende
bomen en struiken. De waterpartijen hebben
natuurlijk ook hun eigen biotoop. Door in het
najaar weinig uitgebloeide planten te
verwijderen en takken en bladafval op
bepaalde plekken te laten liggen, komen er veel vogels en andere
dieren in onze tuin. Voorbeelden hiervan zijn de puttertjes die op de
uitgebloeide kaardenbollen gaan zitten en de lieveheersbeestjes die
hun winterslaap in de kaardenbollen houden.
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Dit alles geeft ons zo’n voldoening, dat we vonden dat anderen hier
ook van mochten genieten. We hebben daarom afgelopen jaar mee
gedaan met de open tuinen
van Groei en Bloei. Dit is
ons prima bevallen. Het
leuke is dat je vragen of
opmerkingen krijgt waar je
zelf nooit aan gedacht hebt
en die je op een heel ander,
positief, been kunnen
zetten. Ook leuke tips en
tops kwamen langs.
We hadden bij voorbeeld
een plant waar iemand
helemaal enthousiast van
werd. Voor ons was het helemaal geen bijzondere plant; Hij is heel
gelukkig met een stekje naar huis gegaan.
Jan Cees Nauta en Annie van Dijk
Op Stap
Sneeuwklokjesfeest, 6 t/m 8 februari van 10.00 tot 17.00 uur,
Plantenmarkt voor liefhebbers van bolgewassen. Kwekerij de
Boschhoeve, Boshoeve 3, 6874 NB Wolfheze. Entree €4,-.
Stinzenflora-monitor, 8 februari t/m 10 mei, via de website:
www.stinzenflora-monitor.nl. Deze digitale agenda geeft wekelijks
actuele informatie over Stinzenflora in Friesland en elders in
Nederland. U vind er ook informatie over de vele voorjaarsactiviteiten
die de deelnemers aan de Stinzenflora-monitor organiseren:
rondleidingen voor groepen, cursussen, open tuindagen en
arrangementen (Dekema State, Martenastate, Stinze Stiens).
Sneeuwklokjes in het Duin, 26 januari, 9 en 23 februari, 10.00 tot
17.00 uur. In natuurtuin De Duindoorn bloeien duizenden verschillende
sneeuwklokjes. Duinweg 2, 1901 ML Bakkum-Noord. Entree €4,-.
Tuin en sfeer Groningen, 14 t/m 16 Februari, tuinbeurs, MartiniPlaza.
Oost-Groninger bollenroute, sneeuwklokjes dagen op 23 februari en
1 maart van 11.00 tot 17.00 uur. Te bezoeken zijn: ‘The Stonefarm’,
Zijdstukkerweg 7, 9501 LB Stadskanaal; City Channel Garden’,
Kniggestraat 101, 9501 NJ Stadskanaal; ‘Tuinfleur’, Nieuweweg 34,
9682 RM Oostwold, ‘Wubsbos’, St.Vitusholt 86, 9673 AK Winschoten.
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Boekentip
Basisgids Stinzenplanten
Verschijnt half februari 2020 - Stinzenplanten zijn
verwilderde knol-, bol- en wortelgewassen die
vanaf de 16de eeuw zijn ingevoerd. Van
oorsprong groeiden ze rond kastelen, borgen en
buitenplaatsen, maar tegenwoordig een aantal
ook daarbuiten. Sneeuwklokje en bonte krokus
zijn bekende voorbeelden, maar ook
winteraconiet, holwortel en bostulp zijn
stinzenplanten. Deze Basisgids brengt deze
bijzondere planten voor het eerst bijeen in een
gids gericht op herkenning in het veld. Nadruk ligt
op de fraaie en gedetailleerde kleurenfoto’s, aangevuld met duidelijke
beschrijvingen. Ook bevat het boek volop informatie over historie,
ecologie en voorkomen. KNVV Uitgeverij ISBN: 9789050117104
Stinzenflora in Fryslân
Op initiatief van It Fryske Gea en Stichting Martenastate komt er een
geactualiseerde en uitgebreide versie van het boek Stinzenflora in
Fryslân uit bij Uitgeverij Bornmeer (1e editie 2008). In het boek wordt
aandacht geschonken aan de verschillende stinzenplanten, het beheer
en de geschiedenis ervan. Naast het nieuwe boek komt er ook een
tentoonstelling bij Tresoar in Leeuwarden. De stinzenflora in Fryslân
staat centraal, maar er is ook aandacht voor het landschap, de
verschillende vindplaatsen van stinzenflora en de monumentale
woningen van Friese adellijke families en notabelen. In het boek en in
de tentoonstelling wordt ook het werk van de bekende stinzenflorapionier D.T.E. van der Ploeg nader belicht.
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TERUGBLIK

Bollenmand vullen Deze workshop was alweer enkele jaren niet meer
georganiseerd. Maar op 14 november was het weer zover. Johan
Bergsma arriveerde ruim op tijd bij De Wrottersploech met heel veel
bollen, potgrond en manden. Er waren ruim 20 deelnemers die 1 of 2
manden wilden vullen. Johan had een
perfecte voorbereiding. Per laag zaten de
bollen verpakt in een papieren zakje dat met
een knijper was afgesloten. We kregen
duidelijk uitleg over het planten en het
verzorgen van de mand. In tegenstelling tot
vorige workshops werden de manden niet
afgerond met viooltjes. Dit zou niet goed zijn
voor de opkomst van de tere bolletjes die in de
laatste laag geplant werden. In plaats
daarvan, dekte Johan de mand af met wat
herfstblad en een klein beetje potgrond. Nu
maar geduld hebben. In februari zouden de
eerste resultaten zichtbaar moeten worden.
Kerstbloemschikdemonstratie op zaterdag
30 november door Hanneke Frankema. Deze
demonstratie zou door Martin Groen verzorgd
worden, maar door onvoorziene
omstandigheden kon hij niet aanwezig zijn.
Hij had het stokje door gegeven aan Hanneke
Frankema. Het werd een boeiende en
inspirerende middag. In rap tempo maakte
Hanneke de prachtigste creaties en
ondertussen liet zij nog allerlei technieken
zien, die wij ook zeker toe zouden kunnen
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passen. Het aantal bezoekers was wel iets lager dan voorgaande
keren, maar zij die er waren, hadden een fantastische middag,
hetgeen ook tijdens de pauze en na afloop was te horen. Kim van Hes
gaat ons op 22 februari laten zien welke creaties zij voor het voorjaar
in petto heeft.

Lezing Piet Boersma
De belangstelling voor deze lezing
was uitstekend. Dankzij de
flexibiliteit van Carré, kon de zaal
uitgebreid worden zodat er voor
iedereen een plekje was. Het zag
er spannend uit. Een enorme
projector en een tafel vol brillen die
ons de mogelijkheid moesten
bieden om de beelden
driedimensionaal te ervaren. Dit was inderdaad bijzonder. Prachtige
plaatjes werden ons aangeboden. Op veel foto’s tuinen met prachtige
buxusvakken. Dit deed mij wel denken aan vervlogen tuinen. Bij
navraag werd dit ook bevestigd. Ook waren veel van de getoonde
tuinen niet meer open voor bezoek. Jammer, want zo kon je niet
achterhalen of ook daar de buxusmot of- schimmel aanleiding voor een
rigoureuze wijziging zou zijn geweest. De verloting stond in het teken
van de bollen. Leuke prijzen konden worden gewonnen. Ook al waren
de plaatjes gedateerd, het 3-d effect maakte veel goed.
Lezing WimPaul v.d. Ploeg
Dit was de eerste lezing op de nieuwe locatie. De belangstelling was
beperkt. De reden hiervoor is niet duidelijk. WimPaul wilde ons tijdens
zijn lezing laten zien dat je op een andere manier naar je tuin kunt
kijken. Hij beschouwt het bijwonen van een lezing als een mooie
gelegenheid om te genieten van de prachtige schoonheid van de
natuur, in de vorm van tuinen en planten. Beelden van veraf en
detailfoto’s kwamen voorbij. Hij gaf aan dat je je vooral goed moest
voelen in je eigen tuin. De manier waarop hij zijn kijk op tuinieren
overbracht, had bijna een filosofisch tintje. Er werden niet veel vragen
gesteld en er was weinig belangstelling voor zijn boeken. Mocht je
deze lezing hebben gemist, dan hoef je daar niet treurig over te zijn.
Margot Witlox-Nigten
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Van het Bestuur
Verslag van de bijeenkomst bestuur en vrijwilligsters 8 oktober 2019
Aanwezig: Bestuur: Jan Galema, Gerrit Steendam, Harm Moek, Minke
Hoekstra, Atie Visser. Vrijwilligers: Michèle Hillebrands, Susan Wijting,
Sietie Noordenbos, Jannie Nijboer-Bakker, Maaike Veenstra en Gerkje
Boonstra.
Na een korte toelichting over het doel van dit overleg stelt Jan de vraag
wat vrijwilligers zouden willen en kunnen doen voor G&B Drachten. Al
snel komt dan het programma en de activiteiten voor het komend
seizoen aan bod. Waar zijn vrijwilligers nodig, wat gaan we
organiseren?
Welke ideeën worden er geopperd?
Het opnieuw leven inblazen van de ruilmarkt. In het voorjaar en najaar
of een van beide. Dit meer aankleden zodat het voor mensen ook
interessant is om te komen.
Lezing biodiversiteit en hieraan een workshop verbinden bijvoorbeeld
het maken van een insectenhotel.
IVN ( natuureducatie) geeft lezingen en cursussen over vogels in de
tuin en biodiversiteit en hoe je je tuin daarop kunt inrichten.
Lezing diervriendelijk tuinieren in combinatie met zaai/stek workshop,
of workshop over zaadwinning.
Wateropslag in de tuin – zeker gezien de huidige droge zomers
Tuinieren en ouder worden/ met fysieke beperkingen. Denk aan
ergonomisch tuingereedschap. Mogelijk een artikel in de Fleurbringer.
Plantenkeus in de tuin i.v.m. klimaatverandering
Lezing over rotsplanten en workshop trog maken
Paasworkshops, Kerstworkshops
En Verder?
Uitvoerig is er van gedachten gewisseld over hoe we meer en beter
contact kunnen maken met (vooral nieuwe) leden en hoe we vertellen
aan onze leden wat er allemaal gebeurt in onze vereniging.
Uitnodigingen per mail of per post en op bijeenkomsten meer vertellen
over wat G&B doet, wat de groengroep doet, wat de zaaigroep doet
etc. Op de bijeenkomsten zouden we meer dingen kunnen aanbieden
zoals tuinboeken, plantjes en zaden.
Social media is nog een ondergeschoven kindje en verdient meer
aandacht. Atie Visser
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de Groene Gast
Kwekerij van bijzondere vaste planten, kruiden en eenjarigen
Jouwerweg 2
9825 TK – Lucaswolde
www.degroenegast.nl

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