Maart / April 2020

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.
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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
Op het moment dat ik dit stukje schrijf, raast de zoveelste
voorjaarsstorm van 2020 over het land en door mijn tuin. Gelukkig kan
er nog niet iets echt kapot waaien. De sneeuwklokjes gaan het wel
overleven. Want die staan er inmiddels volop en zijn de voorboden van
het naderende voorjaar.
Wie onze ledenbijeenkomst van 20 februari bezocht heeft, heeft
spreker Hans van Wieren kunnen horen vertellen over balkontuinen en
planten op terrassen. Met een beetje zon erbij kunnen we al vroeg in
het voorjaar op het balkon zitten of op een terrasje uit de wind. Met
mooie bloeiende planten kan het daar al vroeg goed vertoeven zijn.
Voorafgaand aan deze lezing had onze afdeling zijn jaarlijkse
ledenbijeenkomst waar verslag werd gedaan van het financiële en
bestuurlijke wel en wee van de afdeling. Financieel zit het voorlopig
nog wel goed, bestuurlijk mogen er wel wat meer handjes bijkomen.
We hebben gelukkig wel een aantal vrijwilligers bij de afdeling maar
nieuwe aanmeldingen zijn meer dan welkom.
Twee dagen na de ledenbijeenkomst alweer, op zaterdag 22 februari,
hebben we onze altijd zeer druk bezochte voorjaarsbijeenkomst
bloemschikken gehouden. Kim van Hes heeft haar kunsten getoond.
Acht bezoekers zijn met de stukken die Kim maakte, na verloting, naar
huis vertrokken.
Tot slot, bezoekers aan de website, drachten.groei.nl, is het
waarschijnlijk al opgevallen. De Groei en Bloei afdelingen hebben een
nieuwe website gekregen, zo ook onze afdeling. We proberen steeds
deze website up to date te houden en te verbeteren. Komende
activiteiten staan in de ‘Agenda’, zo ook onder ‘Terugblikken’ een
verkorte samenvatting van reeds gehouden activiteiten. Wilt u een
vraag stellen of anderszins wat kwijt dan kan dat onder ‘Contact’. Hier
kunt u invullen wat u kwijt wilt. Het bestuur hoopt u dit jaar op onze
activiteiten te mogen begroeten.
Jan Galema
Tegel eruit, plant erin
Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de actie “Tegel eruit, plant erin”
vorm gaat krijgen. Groei&Bloei afd. Drachten e.o. is nog in overleg met
Intratuin. Nieuws hierover vindt u t.z.t. in de nieuwsbrief van G&B en in
de lokale media.
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Lezing 19 maart
Vaste planten voor elke situatie
Brian Kabbes
Ontmoetingscentrum Carré, De
Velden 1, 9504 WH Drachten.
Aanvang: 19.45 uur
Het succes van een beplanting
staat en valt met de juiste plant op
de juiste plek. Toch is het niet
altijd even makkelijk om de meest optimale combinatie van plant en
standplaats te achterhalen. Gedurende
deze lezing laat Brian zien welke eisen
vaste planten stellen en hoe het mogelijk
is om het meeste te halen uit de gegeven
tuinomstandigheden.
Naast meer algemene informatie over het
verzorgen van vaste planten komen ook
vele specifieke soorten aan de orde en
krijgen we tips over hun gebruik en
toepassing. Aan bod komen nieuwe
cultivars en daarnaast oudgedienden die
al jarenlang hun kwaliteiten hebben
bewezen. De conclusie zal zijn dat er voor
elke omstandigheid en voor elke tuinsituatie waardevolle planten bestaan die
op geschikte plekken optimaal presteren.
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Groenmarkt.
Zaterdag 9 mei aanstaande is het weer zover. De jaarlijkse
Groenmarkt, georganiseerd door leden van Groei & Bloei afdeling
Drachten en omstreken en leden van de Tropische Kas in
Beetsterzwaag zal worden gehouden op het terrein van de Tropische
Kas. Dit is een idyllisch plekje in de Overtuin van het adellijke
Lycklamahûs tegenover Hoofdstraat no. 80 in Beetsterzwaag.
Leden van beide clubs en genodigden bieden niet alleen één- en
meerjarige planten aan voor de siertuin, maar ook planten voor de
moestuin en een kopje koffie/thee met versnapering.
Nieuwsgierig geworden? Kom gerust eens kijken. De markt is open
van 10.00 tot 16.00 uur en de toegang is gratis.
Meer informatie zie:
drachten.groei.nl
Wij zoeken nog
vrijwilligers die een
taart, cake of hartige
taart willen bakken
voor verkoop bij de
koffie. Graag melden
bij Harm Moek
0512-302627
ha.moek@ziggo.nl
Vele handen maken
licht werk.
Aanmelding Standhouders voor de Groenmarkt 2020
Waar: Tropische Kas te Beetsterzwaag
Wanneer: Zaterdag 9 mei 2020 van 10.00 tot 16.00 uur
Aanbod: Een mooie standplaats met een tafel, gezellige sfeer met veel
klanten en gratis koffie of thee met koek. ( zelf stoel en of paraplu of
parasol meenemen)
Voorwaarden: Inbreng van goede producten van botanische aard of
afkomst. Lid van Groei en Bloei of Tropische Kas. Goede zin en
stralend humeur.
Tegenprestatie:10% van de dagomzet met een maximum van € 17.50
Aanmelden: Voor 15 april via ha.moek@ziggo.nl of telefonisch via
0512-302627
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Het woord aan onze adverteerder: Tuincentrum Drint, Grootegast
Wij zijn een familiebedrijf, opgericht in 1928 en begonnen met het
kweken van groenten en fruit. In de loop van de jaren werd het steeds
meer uitgebreid. Na het plaatsen van een nieuwe verkoopkas in 1974
richtten wij ons meer op de verkoop van bloemen en planten. De
kamerplant was ook in opmars; mensen wilden graag contact met de
natuur houden in huis. Deze decoratieve opvatting over kamerplanten
staat nog steeds overeind, alhoewel mensen minder kamerplanten in
huis plaatsen dan destijds. Wij merken nu dat de groene planten weer
meer in trek zijn. Ook doordat de mensen meer milieubewust zijn, denk
aan opname CO2. Voor decoreren worden nu ook andere
woonaccessoires gebruikt. Op onze sfeerafdeling vind je dan ook
allerlei producten die bij de laatste trends aansluiten om het huis aan te
kleden. Naast bloemen en kamerplanten nam de vraag naar
tuinplanten toe. In 1994 kwam er met een nieuwe kas ook een
volledige tuinplanten- en vijverafdeling, welke in 2004 nogmaals
uitgebreid is. Vanaf deze tijd heeft de tuinplantenafdeling de grootste
omzet. Na al deze toevoegingen aan het bedrijf heeft er in 2012 een
grote verbouwing plaatsgevonden om het bedrijf eigentijdser te maken
en om er één geheel van te maken.
Duurzaamheid en milieubewustzijn hebben wij hoog in het vaandel
staan. Wij composteren ons eigen groenafval en het regenwater wordt
opgevangen in een waterbassin en gebruikt om onze planten mee te
bewateren. Bestrijding van ziekten en plagen proberen we ook zoveel
mogelijk biologisch te doen; het bestrijden van bijvoorbeeld spint
gebeurt door middel van beestjes.
Met het naderende voorjaar is het weer de tijd voor het zaaien en
kweken van fruit- en groenteplanten. Elke week ontvangen wij verse
groenten- en kruidenplanten. Zodra het zonnetje buiten begint te
schijnen worden de tuinliefhebbers weer actief. Tuincentrum Drint is
klaar voor het voorjaar! Marten Drint
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PLANTEN RUILBEURS
Zaterdag 21 maart a.s. om 10.00 uur is het weer zover. Planten die u
niet meer in uw tuin wil hebben of planten die te groot zijn geworden,
kunt u meenemen naar de ruilbeurs. Ook bollen, zaden en tuinboeken
die u niet meer nodig hebt, zijn zeer welkom. Om 10.00 uur zal het
startsein gegeven worden. Het adres is: Wrottersploech De zandige
wijk, Noorderend 20a, 9207 AL Drachten
Laat u niet weerhouden door het weer. We kunnen altijd naar binnen.

Nieuwe locatie en andere
datum voor Gardenista 2020.
Wellicht hebben sommigen van u
het al gehoord: het bestuur en het
kernteam hebben besloten om
Gardenista 2020 niet meer op
Ophemert te houden, maar bij Havezate Den Alerdinck in Laag
Zuthem (niet ver van Zwolle). Het terrein van Den Alerdinck biedt veel
meer mogelijkheden voor Gardenista in 2020, en vooral veel meer
mogelijkheden om verder te groeien. De datum van het festival is van
woensdag 13 t/m zondag 17 mei 2020 Met trots presenteert onze
vereniging voor de tweede maal het jaarlijkse festival Gardenista.
Gardenista is het grootste, jaarlijks terugkerende groene festival van
Nederland. Het biedt bezoekers een compleet dagje uit in het groen. Je
kunt volop inspiratie en ideeën opdoen over alles wat groen is. Zo zijn
er vele enthousiaste exposanten met tal van groene producten en
diensten met een rijk en gevarieerd aanbod. Verder zijn er
indrukwekkende, levensgrote bloemwerken, grote èn kleine tuinen en
kunnen bezoekers deelnemen aan groene workshops. Om het geheel
compleet te maken is er muziek, theater en is er volop mogelijkheid
voor een heerlijk duurzaam hapje of drankje om even bij te komen van
alle indrukken. Het thema van dit jaar, Leef in het groen, staat voor het
goede gevoel dat groen kan geven. De bezoeker gaat dit ervaren in
een totale groenbeleving, zodat ze er ‘groener uit komen dan ze
binnenkwamen’. Daarbij gaan we verder dan tuinen en bloemen; denk
ook aan lekker vers eten – liefst uit eigen tuin of regio – en de
ontspanning die een groene omgeving kan bieden. En verder speelt
duurzaamheid bij alle onderdelen van het festival een centrale rol.
Let op neem je pinpas mee, betalen bij de catering kan alleen met pin.
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Tuinklus: Maak een vlinder voederplaats
(recept suikermengsel uit Gardeners World feb 2020)

Vlinders hebben nectar nodig als voedsel, nectar is de zoete stof die in
bloemen zit en bestaat uit suikers, eiwitten en vitaminen. Wij kunnen
vlinders een handje helpen door planten die lang bloeien en veel
nectar geven in de tuin te zetten. De vlinderplanten top 10 van de
vlinderstichting is: Winterheide, Sneeuwbal, Judaspenning, Lavendel,
Vlinderstruik, Ijzerhard, Hemelsleutel, Herfstaster en Klimop.
Bloeien er onvoldoende geschikte bloemen dan kan je de vlinders een
handje helpen door een suikermengsel voor ze te maken. Wat je daar
voor nodig hebt is in iedere keuken te vinden nl: suiker, water,
steelpannetje, pollepel, nieuwe spons of en een schaaltje.
Doe 100 g suiker en 100 ml water in het pannetje. Laat het koken tot
alle suiker is opgelost. Knip de spons op maat zodat hij goed in het
schaaltje past. Giet voorzichtig de suikerstroop op de spons tot de
spons verzadigd is en laat afkoelen. (Pas op suiker opgelost in kokend
water is heter dan 100°c). Zet het schaaltje buiten zodat de vlinders en
andere insecten ervan kunnen drinken. Het suikermengsel dat over is,
bewaren in een fles voor de volgende ronde.
Wil je meer weten over het vlindervriendelijk maken van je tuin kijk dan
eens op de website van de vlinderstichting: www.vlinderstichting.nl .
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Noord Nederlands Bloemschik Evenement
14 maart, MFC De Wier, De Telle 21, Ureterp.
In de vorige Fleurbringer hebt u al kunnen lezen dat na het succes van
vorig jaar er opnieuw een NNBE georganiseerd wordt.
Roxanne van Schellen gaat de bloemschikdemonstratie verzorgen. Zij
heeft al menig prijs gewonnen en werd in 2018 tweede op het
Europees Kampioenschap voor jonge bloemschikarrangeurs. Het
belooft dus een mooie demonstratie te worden. U kunt als bezoeker
het NNBE meemaken en bent welkom vanaf 13.00 uur.
De bloemschikdemonstratie begint om 13.30 uur. Daarna wordt een
aantal werkstukken van de deelnemers aan het NNBE besproken en
volgt de prijsuitreiking. Tenslotte kunt u alle stukken van de
deelnemers bewonderen. De demonstratiestukken van Roxanne
worden verloot. Wellicht gaat u dus ook nog met een topbloemstuk
naar huis. De inschrijving voor de wedstrijd is inmiddels gesloten.
Kaarten a € 7,- zijn te reserveren via NNBE.Groei@gmail.com .
Betalen doet u ter plaatse aan de zaal waar u ook lootjes kunt kopen.
Wacht dus niet tot het laatste moment om uw kaarten te bestellen.
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Op Stap
14 maart Noordelijke zadenmarkt: 11.00 tot 17.00 uur, entree €1.
De Fruithof, Majoor v Swietenlaan 1A, Frederiksoord.
Thema: Samen in actie voor biodiversiteit, help
mee, vergroen je tuin. Er zijn interessante
workshops en lezingen bij te wonen. Ruim 20
kramen waar zaden, plantgoed, kruiden, struiken,
fruitbomen ect. te koop zijn. Vanaf 12.00 uur vertrekt er elk uur een
rondleiding door de Fruithof.
Het volledige programma is te vinden op de website
noordelijkzadennetwerk.nl
17 maart Lezing Nienke Plantinga, interactieve lezing met als titel
Nieuwe kijk op tuinen en tuinieren.
Georganiseerd door G&B afd. Heerenveen e.o., aanvang 20.00 uur.
Nordwincollege, Domela Nieuwenhuisweg 3, 8448 GK Heerenveen.

25 en 26 april Aurikelweekend: van 11.00 tot 16.00 uur,
Om deze juweeltjes wat meer bekendheid te geven, organiseert de
Groene Gast, in samenwerking met Ina ten Hove een aurikelweekend.
De aurikel is een inheemse primula uit de Alpen. Van nature heeft ze
gele bloemen. Waarschijnlijk is ze in de 16e eeuw in cultuur gebracht.
De plant was populair, maar werd dat nog meer toen bleek dat ze door
kruisingen een grote variatie aan bloemkleuren en -vormen kon krijgen.
De meer bijzondere vormen werden ware verzamelobjecten die als
teken van de rijkdom van de eigenaars in zogeheten aurikeltheaters
werden tentoongesteld.
Door de eeuwen heen zijn mensen deze plant blijven kweken, op zoek
naar nieuwe vormen en kleuren. Vooral in Engeland en Duitsland zijn
de planten populair. In Nederland heeft Ina ten Hove waarschijnlijk de
grootste collectie. Adres Jouwerweg 2, 9825 TK Lucaswolde. Entree is
gratis. (www.degroenegast.nl)
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Plantennamen
Wiert Nieuman wordt segrinich van het
gesol met plantennamen en schreef er
het volgende over: Planten zijn de rode
draad in mijn leven. Ik blijf genieten van
de fantastische vormen en kleuren, en
de manier waarop planten een rol
spelen en deel uitmaken van het leven
op aarde blijft me boeien. Tot zover
geen wolkje aan de lucht. Maar… het
gesol met plantennamen, daar word ik
soms sacherijnig van. Ik kan me wel
gedeisd houden en zo vermijden dat ik
tegen gevoelige schenen aanschop,
maar dat haalt mijn frustratie niet weg
en ik ben bang dat het alleen maar
erger wordt. Niet mijn frustratie, maar dat gesol met namen!
Dat Linnaeus het binaire stelsel ontwikkelde is belangrijker dan de
uitvinding van het buskruit. Een plant of een dier kreeg een
geslachtsnaam en een soortaanduiding en die twee samen werden de
soortnaam en iedereen wist om welke plant het dan ging. Soms werd
een soort opgesplitst in ondersoorten of vormen maar ook daar kon
iedereen mee leven. De eerste rimpeling in de plantennamenvijver
verschijnt als ik ontdek dat er planten zijn waarvan de soortnaam
sylvatica is, maar ook soorten met de naam silvatica; of chinensis en
sinensis. Het verschil hoor je niet en wat moet je dan opschrijven?
Denk niet dat de deskundigen geen regeltjes hebben. Een cultivar die
na 1959 is gewonnen mag geen Latijnse naam meer krijgen. Een
bijzonder mooie Phytolacca acinosa mag je daarom niet ‘Superba’
noemen. Stel je hebt een plant die je al heel lang onder een bepaalde
naam kent, maar dan is er een plantennamenzoeker die ontdekt dat
die soort vroeger een andere naam had. Als die naam na 1753 is
gegeven dan wordt dat de correcte naam want de prioriteitsregel
schrijft voor dat een plant die na 1753 een wettige naam heeft
gekregen die naam ook moet houden. Voor de liefhebber en de
professional is dat stressverwekkend.
Regeltjes zijn niet zaligmakend en taxonomen zijn ook maar mensen.
Dat geeft nog een veel grotere rimpeling, want volgens deskundigen
zijn Cedrus atlantica en Cedrus libani één variabele soort en die heet
Cedrus libani, maar dat wordt niet door iedereen gevolgd.
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En wie kent Oenothera lindheimeri of Hylothelephium telephium? Zoek
het op en je zegt: ‘O, bedoelen ze dat!‘ De naam Althaea is vrouwelijk
en dus wordt het Althaea cannabina, maar dan ontdek ik dat het
Dierama pulcherrimum is, dus met een mannelijke uitgang. Het wordt
nog erger. In 1998 werd de Angiosperm Phylogeny Group opgericht,
die aan de hand van DNA de systematiek van planten bestudeert.
Sinds die tijd is de plantenwereld in chaos want bijvoorbeeld Aster
novae-angliae, die herfstaster, heet nu ineens Symphyotrichum novaeangliae. Het hele geslacht Aster is uit elkaar getrokken zoals een hond
een pantoffel molt. Cimicifuga, met als Nederlandse naam zilverkaars,
bestaat niet meer. Dat is allemaal
Actaea geworden. Zo zijn er tientallen
voorbeelden. Zie je de afkorting APG,
schrik dan en huiver.
Genoeg kommer en kwel zou je denken.
Maar het blijft niet bij soortnamen die
om welke reden dan ook kunnen
veranderen. Tegenwoordig zijn er ook
merknamen of handelsnamen. Die schrijf je met hoofdletters: GOLDEN
TIARA, maar dat is dus geen cultivar- of rasnaam. Nee het is Clematis
‘Kugotia’ GOLDEN TIARA. Maar kijk niet verbaasd als je Clematis
‘Golden Tiara’ ziet aangeboden, want ook de verkopers raken het
spoor bijster. De enige reden is mijns inziens om met een prikkelende
of mooie naam de afzet te vergroten. Voor alle duidelijkheid: bij
sierplanten spreekt men gewoonlijk over cultivars en bij groenten en
fruit over rassen. Heb je als kweker een nieuwe selectie en wil je die
een naam geven en kwekersrecht voor aanvragen dan geef je die een
cultivarnaam: Clematis ‘Evip026’. Dat is voor ons eenvoudige
plantenmensen niet te onthouden en daarom krijgt die plant als
handelsnaam DIANA’S DELIGHT. Het is me absoluut niet duidelijk
waarom je dan niet de cultivarnaam ‘Diana’s Delight’ hebt gekozen.
Natuurlijk heeft de business daar wel een antwoord op, maar daar wil
je je als liefhebber toch helemaal niet mee bezig houden? Net zo min
als met alle nieuwe cultivars die met veel rumoer onder de meest
verleidelijke namen op de markt gezet worden en waar je over twee
jaar niets meer van hoort. Als klap op de vuurpijl: Volgens sommige
berichten zou slechts ongeveer 45% van alle plantennamen in
botanische tuinen kloppen. Maar gelukkig kunt u foto’s bekijken en de
plant vaak in levende lijve bewonderen en dan een keus maken. De
plant maakt je blij en daar gaat het om. Wiert Nieuman
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Terugblik lezing Rhododendrons
16 januari jl. kwam Jan Graveland van Park Graveland ons van alles
vertellen over de rhododendron. Hij vertelde ons over de 40 groepen
rhododendrons die er zijn. De herkomst is vaak bepalend voor de
bladvorm. Er zijn soorten die al heel vroeg bloeien (met het gevaar te
bevriezen als er nog een vleugje vorst komt) en die bloeien in de
periode half mei tot half juni. De azalea is ook een rhododendronsoort.
Alle rhododendrons gedijen goed op een zure grond met goede
ontwatering. De rhododendron wortelt vrij oppervlakkig. De grond moet
humusrijk zijn en niet te snel uitdrogen. Als je een rhododendron plant,
moet het plantgat 2-3 keer de omvang van de kluit zijn en 2 keer de
diepte van de kluit. Het plantgat vullen met tuinturf. De bovenzijde van
de kluit moet bij het planten gelijk zijn aan het grondoppervlak. De plant
vooral niet aanstampen. Als je een rhododendron wilt verplanten, dan
kun je dat het beste tussen eind augustus en begin april doen. De
standplaats is half schaduw tot schaduw, maar hoe kleiner het blad
hoe zonniger de standplaats moet zijn. Ook moet de standplaats
enigszins beschermd zijn tegen harde wind. Een rhododendron kan
goed gesnoeid worden om een symmetrische struik te krijgen. Dit doe
je na de bloei. Wil je echter verjongings snoei toepassen, dan kun je
dat het beste in april doen voor de bloei. Na de bloei de uitgebloeide
bloemen verwijderen opdat er geen zaadvorming plaats vindt. Dit komt
de plant ten goede. Ziekten en plagen worden vaak veroorzaakt door
een slechte standplaats, aantasting gebeurt door schimmels, bacteriën
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en virussen. Ook kan de plant aangevreten worden door insecten en
ongedierte. Bij extreme warmte kunnen de bladeren slap gaan hangen.
Hangen ze ’s morgens nog slap, dan eenmalig de grond goed nat
maken. Vermeerdering vindt plaats via weefselkweek, stekken, enten,
zaaien en afleggen. Afleggen is de gemakkelijkste manier. Zaaien is
een geduld vragend proces. Zeker als je hoopt op een nieuwe soort.
Pas na vier jaar krijgt de plant bloemen en kan het resultaat
beoordeeld worden. Tot slot kregen we nog een virtuele tocht door
prachtige rhododendronparken in binnen- en buitenland. Het was een
interessante en leerzame lezing.
Margot Witlox-Nigten
Boekentip
Hoe help ik de dieren in mijn tuin?
Inspirerende ideeën om het dierenleven in
de tuin te verrijken. Dit boek biedt meer
dan honderd duurzame ideeën om het
dierenleven in je tuin te verrijken. Een
inspirerend boek voor iedereen die
natuurvriendelijk wil tuinieren. Met
verrassende tips en weetjes waar het hele
gezin plezier aan zal beleven. Naast
eenvoudige, betaalbare projecten, zoals de
bouw van een egelhuisje of een
diervriendelijke vijver, bevat dit boek ook
informatie over de beste bloemen voor
bestuivende insecten en hoe je kunt
tuinieren zonder schadelijke, chemische
bestrijdingsmiddelen.Bij elkaar opgeteld vormen onze voor- en
achtertuinen in potentie een gigantisch leefgebied voor wilde dieren.
Dit boek laat zien wat iedereen zelf kan doen met zijn eigen tuin, hoe
klein dan ook, om een tastbare bijdrage te leveren aan de biodiversiteit
in je eigen omgeving. Een boek vol fascinerende feiten en ideeën, dat
tegelijk leuk en informatief is, met veel illustraties, informatieblokjes en
verrassende weetjes. Een boek dat we allemaal nodig hebben en waar
het hele gezin plezier aan zal beleven. Uitgever KNNV Uitgeverij
Auteurs Helen Bostock, Sophie Collins; vertaling: Frank van der Knoop
Uitvoering 14 x 21 cm, 224 p, hardcover, full colour ISBN
9789050117272
Prijs € 21,95
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Pompoentulband
Oei, het is al februari en er liggen nog 2 prachtige pompoenen te
wachten. Ze zijn nog puntgaaf. Dit wordt een pompoendagje. Eén gaat
in de soep, lekker met kurkuma en kokosmelk en de andere wordt
omgetoverd tot een pompoentulband.

Ingrediënten: 300 gram zelfrijzend bakmeel, 300 gram lichtbruine
basterdsuiker, 200 gram gesmolten boter, 4 eieren, 1 eetlepel
kaneelpoeder, 1 theelepel kruidnagelpoeder, 150 gram rozijnen, sap
van 1 citroen, 500 gram geraspt pompoenvruchtvlees (ik maak de rasp
altijd m.b.v. de keukenmachine).
Oven voorverwarmen op 175 graden (heteluchtoven op 160 graden).
Tulbandvorm invetten. Roer zelfrijzend bakmeel, basterd suiker,
kruiden en rozijnen goed door elkaar. Roer in een andere schaal de
eieren, gesmolten boter, citroensap en geraspte pompoen ook goed
door elkaar. Voeg daarna beide mengsels bij elkaar en roer weer heel
goed totdat er een soepel, glad beslag ontstaat. Giet het beslag in de
tulbandvorm en plaats deze in het midden van de voorverwarmde
oven. In ongeveer 40 minuten is de tulband klaar. Controleer even met
een prikker. Als de tulband nog te vochtig is, bak dan nog even langer
door. Daarna de tulband 10 minuten in de vorm af laten koelen en
vervolgens op een rooster storten. Als je het lekker vindt, kun je nog
een citroenglazuur van roomkaas maken en deze over de tulband laten
lopen. Eet smakelijk.
Margot Witlox-Nigten
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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.
Data: donderdag 2 april en donderdag 23 april, we beginnen om
19.30 uur (zaal open om 19.15 uur). Adres, De Wrottersploech
informatiecentrum, “De Zandige Wijk”, Noorderend 20 A, 9207 AL
Drachten.
De workshop kost €25,- voor leden van G&B, De Wrottersploech en de
Tropische kas en €30,- voor niet leden, dit is inclusief al het materiaal,
koffie/thee en koek. Betalen kan op de eerste cursusavond, graag
gepast geld meenemen.
Voor opgave en informatie kunt u bellen, 0629386933,
of mail zaaiworkshop(at)kpnmail.nl .
Aanmelden kan tot 14 maart.
Terugblik Jaarvergadering en lezing 20 februari 2020
Aanwezig zijn het voltallige bestuur en zo’n 35 leden.
Agenda punten:
1) Opening: De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen
welkom.
2) De notulen en het sociaal jaarverslag liggen ter inzage op de tafels.
De notulen van vorig jaar worden goedgekeurd.
3) Het financiële jaar 2019 wordt met een positief saldo afgesloten.
4) De kaskommissie (Jitske Bargerbos en Margaret de Vries) heeft de
kas gecontroleerd en goed bevonden.
5)Margaret treed af bij de kaskommissie en wordt opgevolgd door
Susan Wijting.
6) Bestuurslid Harm Moek treed af na ruim 12 jaar in het bestuur te
hebben gezeten. Margot Witlox bedankt Harm voor zijn inzet en laat
een aantal van Harm’s vele bijdragen de revue passeren. Harm
bedankt een ieder voor de plezierige samenwerking.
Bestuurslid Minke Hoekstra tekent nogmaals voor een jaar bij als
Bloemschikcoordinator.
7) Rondvraag van Margot Witlox: Waarom zijn de ledenavonden
tegenwoordig altijd op donderdagavond, voorheen waren ze op
wisselde dagen. Antwoord: Omdat de huidige locatie dan beschikbaar
is. Vraag nav het financiële verslag: Waarom al die moeite doen om
spullen zoals handschoenen te verkopen terwijl er praktisch geen winst
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op gemaakt wordt? Antwoord: De spullen zijn aangekocht in 2019
maar niet alles is verkocht, dat geeft een vertekend beeld op de
begroting.
Rondvraag van Michele Hillebrands: Tijdens de vorige Jaarvergadering
werd er door het bestuur gesproken over bestuurondersteunende
werkgroepen. (Afgelopen zomer is er met vrijwilligers een middag over
dat onderwerp gebrainstormd). Gaat dit nog een vervolg krijgen?
Antwoord: Er is iemand gevonden die dat gaat coördineren maar die is
vanavond niet aanwezig, wordt vervolgd.
8) Dit jaar zijn er drie trouwe leden, een van de drie was aanwezig en
kreeg en bloemetje aangeboden.
9) De vergadering wordt door de voorzitter Jan Galema gesloten.
Aansluitend aan de vergadering:
Lezing Balkontuinen en terassen anno nu door Hans van Wieren.
Hans liet ons vele foto’s zien van bloembakken bij zitjes in tuinen en op
balkons. Diverse eenjarigen en perkplanten passeerden de revue.

De tips van Hans :
Zet nieuw gekochte planten altijd in een ruimere pot en geef trouw
water en mest. Wil je wat minder werk hebben van het water geven
kies dan voor grote potten, deze drogen minder snel uit dan kleine.
Van sommige eenjarigen b.v. Surfinia Million Bels zijn zelfschonende
soorten op de markt, je hoeft daarvan de uitgebloeide bloemen niet zelf
te verwijderen. Helaas staat deze eigenschap niet altijd op de etiketten
vermeld. Een pelargonium die het ook goed doet in natte zomers is
Pelargonium Caliope, deze is speciaal voor het Nederlandse klimaat
gekweekt. Plant vlijtige liesjes altijd in nieuwe potgrond, daar is de
kans op aaltjes nihil en kan je er heel lang van genieten, mits je de
grond goed nat houd.
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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 april Kopij
graag voor 8 april 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.
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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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Aurikelweekend Groene Gast
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