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De Fleurbringer
GROEI&BLOEI

Afdeling Drachten en Omstreken

Retouradres: Schuur 98, 9205 BB Drachten
Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde

Vaste planten, siergrassen en haardhout

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 !

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
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Voorwoord
In niet zo fleurige tijden hoog tijd voor een Fleurbringer. Ik hoop dat
een ieder die de Fleurbringer ontvangt, gevrijwaard is gebleven van
Covid-19. Dit jaar, dit keer is alles anders. Nu geen aankondigingen in
de Fleurbringer van aanstaande activiteiten. Een virus is in staat
gebleken om onze gehele samenleving te ontregelen. Ook onze
vereniging Groei en Bloei ontkomt er niet aan. Na half maart kon zo
goed als niets meer doorgang vinden. Het Noord Nederlands
Bloemschikevenement op 14 maart in Ureterp was de laatste,
succesvolle activiteit.
Lezingen, bloemschikcursussen, de jaarlijkse Groenmarkt in de
Tropische Kas, de zaaiworkshop, door letterlijk alles moesten we een
dikke streep halen. Erg jammer, maar de gezondheid van ons allemaal
heeft natuurlijk voorrang boven alles. Hopelijk kunnen we, als het virus
voldoende onder controle is, elkaar allemaal weer begroeten op onze
lezingen die normaal gesproken eind september weer beginnen. Veel
zal afhangen van hoe we ons allen in Nederland de komende zomer
gaan houden aan afstand houden en hygiëne. Beelden van sommige
openbare ruimtes op zonnige, vrije dagen zijn nog niet direct
geruststellend te noemen. We houden daarom als bestuur op dit
moment maar vele slagen om de arm omtrent de geplande activiteiten
in ons Jaarprogramma 2020 na 1 september.
Voor vele sectoren lijkt dit jaar een verloren jaar te worden. Zo niet
voor onze tuinen. Elk jaar zijn er weer veel mooie tuinen te
bewonderen. Bij jezelf en bij anderen. Ook wij hadden onze tuin
aangemeld voor “Open Tuinen”. Als je de tuin openstelt voor bezoek
kun je de zaak maar beter niet al te veel overhoop halen, maar we zijn
toch maar aan de slag gegaan om in de tuin wat veranderingen door te
voeren die we anders achterwege hadden gelaten. “Elk nadeel heb zijn
voordeel” zullen we maar zeggen.
Mogelijk kunnen in de loop van de zomer, of eind zomer, toch nog wat
tuinen bezichtigd worden in het kader van “Fryslân iepenet syn tunen”.
Steeds meer informatie komt beschikbaar over het gedrag van het
virus in de buitenlucht. Dat lijkt in de buitenlucht en met zonnig weer
maar een geringe overlevingskans te hebben. Een mooie en vooral
ruime open tuin bezichtigen lijkt daarmee, met uiteraard inachtneming
van alle RIVM richtlijnen, tot een verantwoorde mogelijkheid te
behoren. Het is in ieder geval een veiliger en rustgevender alternatief
voor drukke parken en volle stranden. Wanneer er - met afdoende
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veiligheid - iets te organiseren is op dit terrein gaan we u daarover
informeren.
Het bestuur van Groei&Bloei Drachten wenst u allemaal een mooie,
zonnige en gezonde zomer mét zo nu en dan ook eens een stevige
regenbui toe. Het is gortdroog. Gieter, tuinslang en sproeier maken nú
al, eind mei, overuren.
Jan Galema
Bollenmand
Na een paar jaar afwezigheid heeft onze afdeling vorig najaar weer het
vullen van een bollenmand als activiteit van stal gehaald. Door 25
personen, meest leden van Groei&Bloei Drachten en enkele niet-leden,
is vorig jaar november een mand gevuld met maar liefst 150
voorjaarsbloeiende bollen. Tulpen, narcissen, krokussen en vele
andere soorten verdwenen toen in 7 etages in de mand. De mand werd
op dezelfde avond mee naar huis genomen en kon buiten op een
mooie zichtplek neergezet worden. En dan begint het wachten.
Wachten op de eerste
voorjaarsboden. De
winter was relatief
zacht. Daarom
kwamen al vroeg in
februari de eerste
bolletjes alweer
boven de grond.
Vervolgens kon
iedereen enkele
maanden aaneen
genieten van steeds
weer nieuw groen en
nieuwe bloemen
vanuit de mand. Veel
positieve reacties zijn
bij de organisatie
binnengekomen.
Sinds enkele weken
nu is de bloei op zijn eind en kan de mand weggezet worden voor een
nieuwe kans volgend jaar, maar de ervaring daarbij is dat groei en
bloei in het tweede jaar veel minder uitbundig is dan de eerste keer.
Het beste is het om de hele inhoud ergens in de tuin, waar het niet in
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de weg komt te staan, in te graven. En dan komt er volgend jaar zeker
nog wel weer iets leuks boven de grond. Maar voor een nieuwe wowervaring moet er toch echt weer een nieuwe mand gemaakt worden.
Maar dat wordt door geen enkele deelnemer als een probleem ervaren,
het is niet duur en alleen het
vullen is al een gezellige bezigheid. Inmiddels hebben alweer acht
deelnemers van vorig jaar zich opnieuw aangemeld voor een nieuwe
ronde.
En we hebben de werving nog niet eens gestart. Dat is nog eventjes te
vroeg. We moeten eerst afwachten wat we in verband met Covid-19 dit
najaar wel en niet kunnen doen. Als we het bollenmand-vullen veilig
kunnen organiseren gaat het zeker door, maar daar hoort u te zijner tijd
meer over. De foto's geven een indruk van de bloeiende bollenmand
op enig moment. We zouden de ontwikkeling van de mand met enkele
foto's per week kunnen laten zien, maar dan zou deze Fleurbringer een
fotoalbum worden en dat is niet helemaal de bedoeling.
NOORD NEDERLANDS BLOEMSCHIK EVENEMENT
14 maart 2020 in MFC De Wier in Ureterp
Na een heel succesvol evenement in april 2019 begon de NNBEcommissie in augustus vorig jaar aan de voorbereiding van de tweede
editie. Uit de gehouden enquête na afloop bleken de 56 deelnemers
erg enthousiast en gaven velen aan dat ze weer zouden meedoen aan
een vervolgevenement. Het positieve beeld gaf de commissie het
gevoel dat we misschien wel op 70 deelnemers zouden kunnen
rekenen.
Medio februari stond de teller echter nog slechts op 15 aanmeldingen.
Na een extra mailing en PR in de media konden we op de vrijdag voor
het evenement 52 tafels klaarzetten, 17 in de beginnersklasse en 35 in
de gevorderdenklasse. Van de 52 aanmeldingen waren er in totaal 17
geen lid van Groei&Bloei. Daaronder hadden we wellicht nog wel wat
wervingsactiviteiten kunnen houden. Daar stond op de dag van het
evenement het hoofd niet meer echt naar, want….. toen kwam:
CORONA ! En die veranderde alles.
De overheid kondigde op donderdag 12 maart af dat bijeenkomsten
met meer dan 100 personen geen doorgang meer mochten vinden.
Daarop heeft de commissie besloten, binnen een uur, de bezoekers
die zich aangemeld hadden voor de demonstratie ’s middags te
berichten dat ze niet meer welkom waren. Het wel of niet door laten
gaan van de wedstrijd heeft de commissie vele hoofdbrekens
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opgeleverd, van donderdagmiddag tot nog in de vroege
zaterdagochtend toe. De belangrijkste overweging voor wel door laten
gaan was dat de deelnemers ieder voor zich ruime werkplekken tot hun
beschikking hadden. Dit was in ruime mate overeenkomstig de
minimumafstandsrichtlijnen van het RIVM. Voor het middaggedeelte
had de commissie een grote zaal ter beschikking, waar de stoelen en
tafels ruimtelijk stonden opgesteld waarbij er alsnog behoorlijk afstand
gecreëerd kon worden tussen de aanwezigen.
De 52 deelnemers hebben vrijdag 13 maart bericht gekregen van de
commissie dat hun evenement wel doorging. Met de duidelijke
toevoeging dat indien men zich niet goed voelde (verkouden, hoest,
koorts) men thuis moest blijven.
Toen kwamen de annuleringen. Die gingen door tot aan 10 uur
zaterdagmorgen. In totaal hebben 24 deelnemers zich afgemeld. De
redenen waren divers. Van gezondheidsklachten tot werkzaam zijn in
diverse medische sectoren en ouderenzorg. Allemaal zeer begrijpelijke
redenen. Deze personen
mogen geen enkel risico
nemen. 28 deelnemers
bleven er uiteindelijk over,
5 beginners en 23
gevorderden. Deze
hebben van 10 tot 12 uur
intensief gewerkt om een
prijs in de wacht te
slepen. Twee juryleden
hebben de werkstukken
beoordeeld. Ze kwamen
tot het volgende oordeel:
Beginners:
1e prijs. Bert Twickler, afd. Midden-Groningen, beoordeling: goed.
2e prijs. Petra Grootscholten, afd. Groningen, beoordeling: goed
3e prijs. Germa Kitslaar, afd. Zuidwolde, beoordeling: goed.
Gevorderden:
1e prijs. Froukje Poortinga, afd. Roden, aantal punten 24.5 Tevens de
winnares van The Golden Ticket: (gratis deelname aan Gardenista)
2e prijs. Martje Borger-Stienstra, afd. Drachten, aantal punten 22.3
3e prijs. Annie Lania-de Vries, afd. Groningen, aantal punten 22.3
(Bij gelijk aantal punten geeft de beoordeling op techniek de doorslag)
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Ingrid Brunsting heeft een toelichting gegeven op de werkstukken via
een beamerpresentatie
Roxanne van Schellen
heeft na de lunch een
mooie presentatie
gegeven voor een publiek
van helaas slechts ca. 40
personen, waar onder
normale omstandigheden
180 personen verwacht
zouden zijn. De 8
gemaakte werkstukken
van Roxanne zijn verloot
onder het publiek.
Het Corona-virus heeft
het evenement danig
parten gespeeld. Echter,
de NNBE-commissie en
ook de deelnemers
hebben een mooi
evenement beleefd. Een
volgende editie van het
Noord Nederlands
Bloemschik Evenement
vindt volgend voorjaar
hopelijk onder betere
omstandigheden plaats.
Tuinpen (deel 2)
Ik was van plan te schrijven over tuingereedschap dat ik gebruik. Een
stuk gereedschap wat ik veel gebruik is de hak, maar het c-virus zet de
maatschappij een hak. Ineens kijk ik met een heel andere bril naar de
tekst “Groei&Bloei”.
Vijftig jaar gelden verscheen het rapport “Grenzen aan de groei”, van
de Club van Rome. Hierin wordt met een kritische blik gekeken naar de
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enorme groei en bloei van de
economie. Nadrukkelijk wordt de
mensheid gewaarschuwd voor zijn
omgang met de natuur. Thans
realiseert iedereen zich de enorme
impact van de natuur, een minuscuul
virus, op ons menselijk bestaan.
Ineens ben je opgesloten in je huis en
je uitgaanswereld beperkt zich tot je
tuin. Een zegen als je een tuin hebt.
Denk je eens in op een flat, 6e
verdieping, en alleen een balkonnetje.
Door het thuis zitten heb je nu meer
tijd om de natuur in je tuin te
observeren. Het voorjaar is
aangebroken. Pak je kijker en een
schrift en noteer wat vliegt, kruipt, of
bloeit. Het wildemanskruid is gaan bloeien. Het eerste citroentje vliegt
medio maart bij ons door de tuin. Twee mannetjes merels zijn aan het
bakkeleien over een territorium grens. Pa en ma goudvink hebben al
in de bloesemknoppen van de appelboom zitten te pikken. Door de
deur open te doen even duidelijk gemaakt dat snoepen van de
bloesemknoppen niet is toegestaan. Loerende eksters en kraaien
worden verjaagd door de merel en de zanglijster. Een eigenwijze
spreeuw geeft in het topje van onze den bijna iedere avond een
concert. Laatst imiteerde hij de buizerd; hiermee had hij ons op een
dwaalspoor gebracht. Een lachende groene specht is nu door afname
van het verkeersgeluid duidelijker te horen. De eerste zomergasten zijn
teruggekeerd. De groenling en de tjiftjaf zijn waargenomen. Nu is het
wachten op de eerste zwaluw. Welke zie je als eerste de
boerenzwaluw, huiszwaluw of gierzwaluw? De afgelopen jaren
arriveert de koekoek bij ons rond koningsdag. Voor meer informatie
over natuurwaarneming kun je googelen bij o.a. KNNV, IVN en
SOVON.
Dat we dik in de shit zitten blijkt wel aan het hamsteren van enorme
hoeveelheden toiletpapier. Het hamsteren naar voedsel zet mij tot
nadenken. In gedachten keer ik terug naar eind jaren 60. Destijds
daalde ik als tienjarige regelmatig via een bochtig trappetje met erg

8

smalle treetjes en mijn hoofd rakelings langs de treden van de trap
naar boven af in de kelder om aardappelen te halen voor het warme
eten. In de kelder stonden weckpotten met groente, jam, en ingemaakt
fruit. In het najaar bracht de aardappelboer steevast twee mud
aardappels. Langzamerhand maakten de weckpotten plaats voor
blikken. Nu bewaren we ons voedsel grotendeels in de koelkast en de
diepvriezer. De mud aardappelen is gereduceerd tot zakjes van 5 kg.
De lezingen van Groei&Bloei die we tot nog toe hebben bijgewoond
gaan meest over cultuurtuinen. De huidige situatie geeft aan hoe
kwetsbaar onze maatschappij is. Overweeg eens om in je tuin klein
fruit als afscheiding te plaatsen, als het kan een fruitboom en een
aantal bakken voor het verbouwen van gewassen. Het hoeft niet veel
te zijn. Een paar grote potten met tuinkruiden i.p.v. fuchsia’s, of zaai
Oost-Indische kers. De bloemen zijn eetbaar en vrolijken je salade op
in sombere tijden. De vruchtjes kun je gebruiken voor kappertjes.
Graag zouden wij meer te weten willen komen over het inmaken en
conserveren van groenten en fruit. Onze vraag is of er in de toekomst
lezingen georganiseerd kunnen worden over het conserveren van
groenten en fruit. Misschien is er een mogelijkheid dat er geoefend kan
worden in de praktijk.
JanCees Nauta en Annie van Dijk
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
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Adverteerders van De Fleurbringer en maatregelen COVID-19
Passiflora
Door het coronavirus zijn wij nog steeds gesloten. Maar achter de
schermen wordt hard gewerkt om de bestellingen van onze klanten
klaar te maken. Bestellingen boven de € 50,- worden thuisbezorgd
tegen een kleine vergoeding. Sowieso is het leuk onze website :
passiflora.talant.nl te bekijken. We hebben weer leuke aanvullingen op
onze plantenlijst staan. Bestellingen graag via het contactformulier of
door een mail te sturen naar info@passifloravasteplanten.nl
Bosma boomkwekerij-groencentrum
www.bosmaboomkwekerij.nl
Ons bedrijf is op de gebruikelijke tijden geopend. In de kas is een
eenrichtingsverkeerspad aangegeven, waardoor de anderhalve meter
afstand geborgd is en iedereen op een veilige manier kan betalen. Bij
voorkeur per pin.
Visser Plant
www.visserplant.nl
De openingstijden zijn niet veranderd. We vragen onze klanten afstand
in acht te nemen. Bij gebruik van een kruiwagen als winkelkar is dit
verzekerd. In het kantoor kan afgerekend worden. Niet meer dan 2
personen tegelijk kunnen dit doen. Op deze manier wordt de
anderhalve meter afstand houden geborgd. www.visserplant.nl/
Groenegast
www.degroenegast.nl
Kwekerij en verkoop zijn geopend vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en
zaterdag van 10.00 tot17.00 uur. De tuinen kunt u gratis bekijken
tijdens de opening van de plantenverkoop.
https://www.facebook.com/degroenegast/
Hof van Arcadia
www.hofvanarcadia.nl
De Hof van Arcadia is beperkt open. Onze oudere deelnemers zijn
thuis, net zoals onze deelnemers met een zwakkere gezondheid.
Verder gaat het werk "gewoon"door. Met natuurlijk de 1,5 meter
maatregel en alle andere voorschriften.
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Tuincentrum Drinth
www.drint.nl
Wij zijn volgens reguliere openingstijden geopend. Mocht u niet in de
gelegenheid zijn om langs te komen, kunt u altijd via de webshop,
telefonisch of per e-mail uw bestelling doorgeven. De bestelling kunt u
afhalen, maar u kunt ook gebruik maken van onze bezorgdienst.
Net zoals u, doen ook wij ontzettend ons best om besmetting met het
coronavirus te voorkomen. Handvaten van de winkelwagens en ook de
pinautomaten worden extra gereinigd. In de winkel treft u op diverse
plekken desinfecterende handgel aan. We vragen om zoveel mogelijk
met de pinpas te betalen.
Intratuin
www.intratuin.nl/winkels/intratuin-drachten
Openingstijden als voorheen. Vanaf 1 juni mag ons restaurant weer
open. Evenementen in groepsverband zijn voor onbepaalde tijd
afgelast. De schoonmaakfrequentie van onze openbare ruimtes als ook
de handgrepen van onze winkelwagens is verhoogd.
Met regelmaat wordt het aantal bezoekers geteld op aantal, bij
overschrijding hiervan kan de winkel tijdelijk gesloten worden.
De Kruidhof
www.dekruidhof.nl
De winkel en de verkooptuin zijn geopend. Op dinsdag, woensdag,
donderdag en vrijdag van 13:00 uur tot 16:00 uur. Onze tuinen zullen
vanaf 1 juli weer opengaan voor publiek. Vanaf 1 juni is het Tuincafé
geopend (wel op afspraak).
Mocht u naar De Kruidhof toekomen dan verzoeken wij u echter onze
voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.Houd afstand. Niet met meer
dan met 2 personen naar binnen. Volg aanwijzingen van medewerkers
op en kom bij drukte op een later moment terug. Maximaal 20
bezoekers. Alleen pin betalingen.
Groen Goed Menken
www.groengoedmenken.nl
De Openingstijden zijn niet veranderd. Via de webshop is digitaal
winkelen mogelijk.
Tegel eruit plant erin, wij doen mee aan de steenbreekactie!
Een groot percentage van de eigen grond bestaat uit bebouwing of
bestrating. Samen willen we de tuin vergroenen. Een groene tuin kan
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niet alleen meer water absorberen, maar zorgt ook voor minder hitte in
de zomer. Daarbij ziet het er een stuk mooier en gezelliger uit dan
alleen tegels of bestrating.
Hoe werkt de actie?
Neem met de telefoon een foto van de tegel(s) die eruit gehaald zijn.
Kom naar ons tuincentrum in Haule of Hommerts en laat deze actie
foto zien aan de medewerker op de plantenafdeling. Samen met onze
medewerker pak je de planten, voor de nieuwe “steenbreekplek”!
We hebben hiervoor een ruim assortiment samen gesteld.
10% korting op voor gesorteerde vaste planten, klimplanten en rozen.
25% korting op de plantaarde en 25% korting op de bemesting bij
aanschaf hiervan in de maand juni en juli. (Bewaar de kassabon van
de steenbreekactie hiervoor als bewijs.)
Douma zaden en tuincentrum
www.doumazaden.nl
nl-nl.facebook.com/tuincentrumburgum
Wij zijn gewoon geopend, dat betekend: Ma t/m do: 09:00-18:00 uur,
Vrij: 09:00-21:00 uur en Za: 09:00-17:00 uur.
Wij denken altijd aan de veiligheid van onze klant, maar dat kunnen we
niet alleen. Houd rekening met elkaar en met onze medewerkers door
een gepaste afstand te houden. Betaal zoveelmogelijk met de pin,
vermijd handcontact bij contant betalen en houd afstand.
De Wit gereedschap
https://www.dewit.eu/nl/
Corona zorgt ook bij ons in de fabriek voor extra druk. We zijn heel erg
blij met de vele bestellingen die bij ons worden geplaatst. En we doen
er alles aan om alles zoveel mogelijk op tijd de deur uit te krijgen.
Vanwege het Corona virus hebben wij alle rondleidingen tijdelijk
moeten annuleren en zijn er voorlopig geen nieuwe afspraken te
maken.
Donkel & Donkel
www.donkel-donkel.nl
Ondanks het coronavirus zijn we geopend en wordt er geproduceerd.
Mocht je langs komen om een opdracht op te halen of langs te brengen
dan ben je uiteraard van harte welkom maar vragen we je 1,5 meter
afstand te houden ten opzichte van andere klanten en onze
medewerkers. Je kunt natuurlijk ook je opdracht laten bezorgen!!
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Kweek je eigen ananasplant
Om je huis of tuin op te fleuren, hoef je helemaal geen dure planten of
boompjes te kopen. Het is veel leuker en goedkoper om je eigen
planten op te kweken. Vooral ananassen zijn heel leuk om te kweken.
We leggen je stap voor stap uit hoe je je eigen ananasplant kweekt.
Wat heb je nodig?
Het enige dat je nodig hebt voor het groeien van een ananasplant is
een transparante vaas, tandenstokers en een ananas.
Stappenplan ananasplant kweken
Verwijder de kroon van de ananas. De kroon kun je meestal
gemakkelijk van de vrucht afdraaien. Als dit niet lukt, kun je hem ook
wegsnijden.
Zorg er wel voor dat er geen vruchtvlees meer op zit, dit kan gaan
rotten en dan gaat de plant dood.
Snijd aan de onderkant van de plant de bladeren weg tot ongeveer 3-4
cm hoog.
Steek de vier tandenstokers 2-3 cm van de onderkant in de plant.
Balanceer de plant met de tandenstokers op de rand van de vaas.
Vul de vaas met water totdat ongeveer 2 cm van de onderkant in het
water zit.
Plaats de vaas op de vensterbank of boven de kachel op een zonnige
plek.
Verzorging
Na een paar dagen worden de eerste worteltjes zichtbaar en na 2-3
weken zijn ze lang genoeg om in een pot met aarde te plaatsen. Zorg
ervoor dat de aarde vochtig blijft en bevochtig zo nu en dan de
bladeren. In het begin zullen de bladeren waarschijnlijk bruin worden,
op dat moment kun je het beste meerdere keren per dag een kleinere
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hoeveelheid water geven. Ananasplanten zijn echte overlevers maar
om goed te presteren hebben ze wel voldoende aandacht nodig.In de
zomer kun je ze buiten zetten zodat ze veel zon krijgen maar vermijd
temperaturen lager dan 10 graden Celsius want ze kunnen slecht
tegen kou.
Resultaat
Hoe lang het duurt om de eerste ananas te groeien, hangt compleet af
van hoe je de plant verzorgt. Met goede verzorging kan er binnen een
jaar een ananas groeien en met iets minder goede verzorging kan het
tot 2-3 jaar duren. Op moment dat je ananasje aan het groeien is,
komen er vanzelf mooie bloemen op. Vanaf dit moment duurt het
ongeveer nog 6 maanden totdat je een volledige ananas hebt. In het
begin kan de grootte hiervan wat tegenvallen maar je zult zien dat, hoe
vaker je een ananas krijgt, hoe sneller het proces gaat.
Bron: Momseveryday.com tuinen.nl
Boekentip
Zakboek voor de klimaattuin
Een leidraad om, ondanks de klimaatverandering, optimaal te genieten
van de tuin, geschreven door Marc Verachtert en Bart Verelst. Een
boek over extreme temperaturen, droogte en piekbuien, maar zonder
schuldgevoelens af te vuren naar de lezer. In dit werk wordt
aangegeven hoe we in Belgische en Nederlandse tuinen de
klimaatverandering op een positieve
manier kunnen onthalen. De lezer
wordt dit keer niet met de vinger
gewezen, integendeel het is een mooi
verhaal over hoe we de stijgende
temperaturen kunnen omarmen. In de
tuinen van de nieuwe generatie zijn
schaduw, klimaat adaptieve
beplanting, spaarzaam omgaan met
water maar ook waterevacuatie en
biodiversiteit van groot belang. Tot op
heden één voor één dure termen die
mensen afschrikken. De auteurs Marc
Verachtert en Bart Verelst maken in dit
boek het klimaatverhaal echter
tastbaar; aan de hand van een reeks voorbeelden helpen ze de lezer
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op weg om de tuinbeleving te optimaliseren, ondanks de veranderende
weersomstandigheden. Genieten als God in Frankrijk, is de ondertoon
van dit werk. Wat tot voor kort ervaren werd als ‘snikheet’ en ‘tropisch
warm’, zal na het lezen van dit boek beleefd worden als ‘aangenaam
warm’ en ‘heerlijk zomers’. En zo hoort het; het kan niet de bedoeling
zijn dat de tuinliefhebber met een wrang gevoel de toekomstige zomers
tegemoet kijkt.
Een aantal verrassende tips om het tuinleven nog aangenamer te
maken, gegoten in een vlot leesbaar jasje, aangevuld met
fotomateriaal dat de lezer nu al doet verlangen naar de volgende
zomer.
Schrijvers: Marc Verachtert / Bart Vereist
Totaal aantal pagina’s: 176. Prijs: 19,99 €. Uitgeverij: Lannoo.
ISBN 978 94 014 6483 3 nur 420-425
Maak je eigen jungle
Hoe krijg je meer dierenleven in je tuin? Dit prachtig geïllustreerde
inspiratieboek toont je de mogelijkheden in jouw tuin met nieuwe
inzichten, talloze projecten, tips en
trucs. Met inspirerende beelden en
beschrijvingen en wonderlijke weetjes
over meer dan 50 dieren die in ieders
tuin kunnen voorkomen. Zodat je op
safari kunt in je eigen natuurgebied,
direct naast de deur.
Mieren, luizen, wormen, mollen,
muggen… Samen met vogels, vlinders
en bijen leven ze in jouw tuin. Ze zijn
van elkaar afhankelijk, ze hebben
elkaar nodig, ze bevechten elkaar of
eten elkaar. Hoe zijn al die dieren met
elkaar verbonden? Wat doen ze
eigenlijk in jouw tuin? Wat hebben ze
voor nut? En hoe help je ze? Ga mee op ontdekkingstocht en zie hoe
je van je tuin een geweldige, gastvrije plek maakt voor allerlei dieren.
Schrijvers: Katja Staring / Anna Kemp
Illustraties: Kim Veenman
Totaal aantal pagina’s: 192. Prijs: €24,95. Uitgeverij: KNNV.
EAN 9789050117296 nur 424
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Recept: Thee uit eigen tuin
Agastache ‘After Eight’
Het blad van de dropplant zit vol etherische olie. De donkerbladige
cultivar ‘After Eight’ geurt naar mint. Gebruik: bloem, blad, stengel.
Combineer met: citroenmelisse, venkel. Bloei juni-sept.
Filipendula ulmaria
Jong blad van de moerasspirea heeft een frisse komkommersmaak en
vormt een stevige basis voor elke melange. De bloemen geuren naar
amandel en honing. Gebruik: blad, bloem. Combineer met: zomerfruit.
Bloei juni-sept.
Fragaria vesca / Fragaria x ananassa
Thee van gedroogd aardbeiblad smaakt naar een milde zwarte thee en
bevat veel looistof. Aromatische vruchten. Gebruik: jong blad (tot eind
mei), vruchten. Combineer met: het blad met munt, de vruchten met
basilicum of Salvia ‘Hot Lips’. Bloei mei-juni.
Myrrhis odorata
Het zachte blad van de roomse kervel smaakt zoet en anijsachtig en
maakt elke kruidenthee onweerstaanbaar. Gebruik: blad, stengel.
Combineer met: dropplant, venkelzaad. Bloei mei-juni.
Sambucus nigra
De geur van bloemschermen van de vlier is honingzoet en de zwarte
bessen geven elke tisane kleur. Gebruik: hele bloemschermen, als de
bloemen net open gaan. Oogst de bessen als ze helemaal zwart zijn.
Combineer met: chocolademunt, roos. Bloei juni-juli.
Deze thee recepten komen van de G&B website, www.groei.nl .
Nieuwschierig naar meer thee, andere lekkere recepten of moestuin
tips kijk dan eens op de website onder het kopje moestuin / lekker eten
uit eigen tuin.

16

Terugblik Bloemschikdemonstratie
Zaterdag 22 februari was het weer zover.
De voorjaarsbloemschikdemonstratie in MFC De Wier in Ureterp. Het
was slecht weer, veel regen, soms zelfs hagel en heel veel wind.
Maar….dat was voor 114 mensen uit de noordelijke provincies geen
belemmering om naar Ureterp af te reizen. En hun inspanning werd
rijkelijk beloond. Kim van Hes zou deze demonstratie verzorgen. Zij
had nog niet eerder voor zo’n grote groep gestaan, maar al voordat het
eerste stuk gemaakt was, waren de zenuwen ook verdwenen. Zij liet
ons de techniek voor 11 verschillende stukken zien. Er werd luid
geapplaudisseerd. Veel van de door haar gebruikte materialen waren
te koop in haar winkeltje achterin de zaal. Hier werd door de
bloemschiksters veelvuldig gebruik van gemaakt. Uiteindelijk werden 8
bloemstukken verloot. De winnaars gingen met een prachtig stuk naar
huis.
Margot Witlox-Nigten
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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 eind augustus.
Kopij graag voor 8 augustus
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,
je inbreng wordt zeer op prijs
gesteld.
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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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