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De Fleurbringer 
GROEI&BLOEI 
Afdeling Drachten en Omstreken 

 

voor liefhebbers van  
voorjaars bollen is er de  

ALTERNATIEVE  
WORKSHOP 

BOLLENMAND VULLEN 
zie pagina 4 
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Passiflora Vaste Planten

De Akkers 5 

9204 WE Drachten

T:    0512 580771

M:  06 202 496 76

www.passifloravasteplanten.nl

info@passifloravasteplanten.nl

Vaste planten, siergrassen en haardhout                                        koffie/theeschenkerij

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

zaterdagen in de schoolvakantie in het Noorden gesloten !
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Van de voorzitter 

 
Voor u ligt de laatste Fleurbringer 
van 2020. Een wel zeer bijzonder 
jaar mogen we wel zeggen. Vanaf 
half maart liggen de meeste 
activiteiten van Groei&Bloei stil. Met 
het nodige kunst en vliegwerk gaat 
hier en daar nog wat door. Verplicht 
aanmelden voor lezingen 
bijvoorbeeld om niet boven de dertig 
personen te komen. De afdeling 
Drachten kan helaas niet beschikken 

over de zaal Carré van Talant. Omdat dit ook de thuisbasis is voor 
mensen met (soms vergaande) beperkingen is het ook te begrijpen dat 
de zaal voor externen niet beschikbaar is. Op onze agenda op de 
website ziet u op 19 november nog een lezing staan, op 28 november 
de kerstdemonstratie bloemschikken en 16 december een kerstkrans 
maken. We hebben als bestuur nog niet besloten om deze activiteiten 
af te gelasten. Hopelijk kunnen we alsnog een veilige(!) oplossing 
vinden om toch als vereniging nog een beetje zichtbaar te blijven. De 
kans dat ze doorgang kunnen vinden neemt met het stijgen van de 
besmettingscijfers echter met de dag af. Vlak voor die data houden we 
u met de Nieuwsbrief op de hoogte. Over het programma van 2021 
heeft het bestuur zich inmiddels ook gebogen. De gebruikelijke lezing 
in januari laten we niet doorgaan en we hopen dat medio februari de 
ledenbijeenkomst met lezing weer kan plaatsvinden. In de eerste 
Fleurbringer van 2021 zal het jaarprogramma worden opgenomen.  
Het bestuur wenst u veel plezier met het lezen van deze Fleurbringer 
en wenst u bovenal een goede gezondheid toe.  
Jan Galema 
 
Fotowedstrijd 
Dank aan de inzenders voor hun mooie tuinfoto’s. Op een later, dan 
gepland tijdstip, zal de winnaar bekend gemaakt worden. Het was de 
bedoeling dat dit zou gebeuren tijdens de lezing over tuinfotografie. 
Maar, zoals bekend, is deze lezing niet doorgegaan. Dus nog even 
geduld. We houden u op de hoogte. 
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Meedenken of meewerken  

met het bestuur 
 

Oproep vrijwilligers 

Nu het covid-virus een hoofdrol 
opeist in de samenleving ligt het 
organisatiewerk zo goed als stil. 
Hopelijk breekt spoedig de tijd aan 

dat covid naar de achtergrond verdwijnt. Dan kan er weer een start 
gemaakt worden met lezingen, workshops en cursussen. We mogen 
ons gelukkig prijzen met heel wat vrijwillig(st)ers waar we als het nodig 
is een beroep op kunnen doen voor assistentie bij onder andere de 
jaarlijkse Groenmarkt. We kunnen, het zal jullie niet verbazen, best wel 
wat meer hulp gebruiken. Wil jij je inzetten als vrijwilliger of heb je een 
leuk idee voor een activiteit neem dan contact op met Jan Galema: 
>jangalema@gmail.com< 
 
!!!Penningmeester gezocht!!! 

Elke organisatie, vereniging of club heeft een bestuur nodig dat er voor 
zorgt dat de zaak aan de loop blijft. En dat geldt natuurlijk ook voor de 
afdeling Drachten van Groei&Bloei. Om de inkomsten en uitgaven ook 
volgend jaar in beeld te houden zijn we dringend op zoek naar een 
nieuwe penningmeester. De huidige penningmeester, Gerrit Steendam, 
wil per februari 2021 graag het stokje overdragen aan een opvolger.  
De werkzaamheden van de penningmeester van onze afdeling zijn:  

• De bankrekening beheren. 

• Contant geld dat binnenkomt, b.v. via de verloting, beheren.  

• Adverteerders van de Fleurbringer éénmaal per jaar een 
rekening voor hun advertentie sturen. 

• De ontvangen nota’s, b.v. voor lezingen, demonstraties, 
zaalhuur en horeca, betalen.   

• Eenmaal per jaar de jaarrekening opstellen en een begroting 
voor het nieuwe jaar maken. 

• De afdeling hoeft geen contributie te innen. 
Al met al bezigheden die gemiddeld, nog geen half uur per week in 
beslag nemen. Wij zijn op zoek naar iemand die het leuk vindt om met 
cijfers en financien bezig te zijn. Je wordt uiteraard ingewerkt door je 
voorganger. Voor meer informatie over deze functie, kan je contact 
opnemen met Gerrit Steendam: >gengsteendam@gmail.com<  
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Bollenmand vullen met bloembollen,  

. 

Vorig jaar november organiseerde onze afdeling van Groei&Bloei in 
samenwerking met Johan Bergsma een workshop ‘Bollenmand vullen’. 
Ongeveer 20 personen hebben daar aan deelgenomen. Velen daarvan 
waren zo enthousiast dat ze al vrij snel aangaven opnieuw deel te 
willen nemen. Dit jaar is het door het coronavirus helaas niet mogelijk 
om een workshop te organiseren. Maar we hebben een alternatief 
bedacht. Hoe leuk zou het niet zijn om samen met iemand anders in 
een thuissituatie een prachtige bollenmand te maken met als resultaat 
een weelderig bloeiende bloemenmand in het volgende  voorjaar.  
We hebben Johan Bergsma gevraagd om pakketjes voor ons samen te 
stellen. Het pakket bestaat uit 150 bloembollen geschikt voor het 
beplanten van één bollenmand of kistje.  De bloeitijd is van maart tot 
en met begin mei. Er wordt een stappenplan bij geleverd welke bollen 
eerst in de mand moeten tot aan de bollen in de bovenste laag.  
De leden van Groei&Bloei afdeling Drachten kunnen dit bollenpakket 
bestellen voor de prijs van € 17,50 per pakket. Meer pakketten 
bestellen is ook mogelijk. Pakketten zijn zonder potgrond, mand of kist! 
Maar deze zijn niet moeilijk te verkrijgen. Graag horen we vóór 6 
november of je een bollenpakket wilt bestellen.  Afhankelijk vanwaar de 
bestellingen afkomstig zijn zullen we aan degenen die zich gemeld 
hebben doorgeven hoe het bestelde bezorgd wordt of waar afgehaald 
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kan worden. Een bestelling is pas definitief als het bijbehorende bedrag 
op de bankrekening is ontvangen. 
Deelname melden kan via mailadres 
secretarisgbdrachten@gmail.com. Betaling bij aanmelding op  
rekeningnummer: NL15ABNA0470842946 Mij. Tuinbouw Plantkunde. 
Vergeet niet lidnummer, naam en adres te vermelden! 
 

Organisatie Festival Gardenista 2021 van start! 

Het landelijk bestuur van 
KMTP/Groei & Bloei heeft 
besloten te starten met de 
voorbereidingen voor het unieke 
groene festival Gardenista in 
2021. Het Festival vindt volgend 

jaar plaats van 26 tot en met 30 mei. Bezoekers zijn in 2021 van harte 
welkom op het prachtige landgoed van de historische buitenplaats Den 
Alerdinck in Laag Zuthem bij Zwolle. 
Het werkterrein van Gardenista omvat de hele keten van bers tot 
professionals. Gardenista is hét festival in Nederland waar de hele 
groene keten samenkomt. Door in te spelen op maatschappelijke 
trends in de keten wil KMTP/Groei & Bloei jaarlijks een breed publiek 
trekken. Tijdens dit groenfestival wil Gardenista liefhebbers van tuinen, 
bloemen, natuur of groene lifestyle laten kennismaken met de beleving 
van tuinieren, bloemschikken, gezond eten en de passie voor groen in 
het algemeen. 
Het Gardenista team bestaat uit enthousiaste vrijwilligers die wel of niet 
actief zijn binnen de vereniging KMTP/Groei & Bloei. Het team 
organiseert op een informele manier hét groenfestival van Nederland 
dat bijna helemaal steunt op vrijwilligers. Het team bestaat uit een 
kernteam van 9 mensen die op hun beurt wordt bijgestaan door een 
klein team vrijwilligers met een specifieke taak. 
Binnen het team Gardenista heeft ieder lid een eigen takenpakket 
waarvoor hij/zij verantwoordelijk is. Iedereen is gelijkwaardig aan 
elkaar en heeft de vrijheid de taken volgens eigen inzichten en conform 
het door Gardenista opgestelde taken- en 
verantwoordelijkhedenoverzicht in te vullen. 
Na het afblazen van het Festival in 2020 heeft het team Gardenista niet 
stilgezeten en hebben zij de tijd genomen om te evalueren, een 
verbeterplan op te stellen en een begin te maken met het neerzetten 
van een goede basis voor een volgende editie. Nu het team Gardenista 
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groen licht heeft om de organisatie op te starten, zijn wij op zoek naar 
nieuwe teamleden. 
Gardenista 2021 is op zoek naar vrijwilligers die ons team willen 
komen versterken 
Een aantal vertrouwde gezichten gaat het komend jaar weer aan de 
slag om het groene festival te organiseren. Op 
Gardenista.nl/organisatie/#wiezijnwij kun je lezen wie dat zijn en wat 
onze visie en missie is. 
De vacatures... 
Binnen het kernteam zijn de volgende functies vacant: 
(NB: voor de links naar de vacature-omschrijvingen hoef je niet in te 
loggen!) 

• Financieel coördinator 

• Logistiek coördinator 

• Coördinator Marketing en Communicatie 

• Secretariaat 

• Vrijwilligers coördinator 
Voor de functies binnen het kernteam geldt het volgende: 
Jij bent bereid tot en met juni 2021 minimaal 8 uur in de week 
beschikbaar te zijn ook in de avonduren en evt. in het weekend. 
Jij bent bereid één avond per maand te vergaderen centraal in het 
land. Je bent een teamspeler, wilt graag meedenken, bent flexibel, 
initiatiefrijk en stressbestendig. Jij hebt affiniteit met planten, bloemen 
en/of een groene lifestyle. Voor al degenen die Gardenista door het 
jaar willen helpen en daarbij een kleinere taak op zich willen nemen, 
hebben wij ook nog een aantal functies vacant, te weten: 

• Lid postzegeltuinen 

• Lid kwekerswedstrijd 

• Lid workshops 

• Lid Samenwerkende groenorganisaties 

• Lid Kinderprogramma 

• Lid Programma planner 

• Lid Studieprogramma groenstudenten 

• Lid Redactie 

• Lid Socials 
Ben je geïnteresseerd of heb je nog vragen, neem gerust contact op 
met de Festival coördinator (athmer@gardenista.nl / 06-13765328) of 
de projectleider (hoogers@gardenista.nl / 06-51602861) 
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Kerstbloemschikdemonstratie 

Het is nog onzeker of de demonstratie plaats kan vinden. Om u toch te 
inspireren, krijgt u hierbij enkele afbeeldingen van 
kerstbloemschikdemonstraties die in het verleden hebben plaats 
gevonden.  
Kijk ook eens op de website van Groei&Bloei Bloemschikken, u zult 
zien dat er vast iets is wat u kunt gaan maken. 
 https://www.groei.nl/bloemschikken/videos-bloemschikken/kerstvideos  
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De zaaiclub bestaat 20 jaar 

Op een mooie dag in september heeft de zaaiclub, middels een 
gezellige bijeenkomst in de mooie tuin van een van onze leden, haar 
twintigste verjaardag gevierd. Hoe de club is ontstaan en wat we in die 
twintig jaar gedaan hebben willen we graag met jullie delen.  
 
Help, hoe leer ik hier tuinliefhebbers kennen? 

Dat was voor mij de grote vraag toen wij twintig jaar geleden naar 
Friesland verhuisden. In Heemstede was ik lid van de zaaiclub van 
Groei & Bloei, zou er ook zo iets in Drachten zijn? Via een telefoontje 
naar het bestuur kwam ik er achter dat dat niet het geval was maar ze 
raden mij aan om een oproep in het afdelingsblad te plaatsen. Die 
oproep leverde 8 reacties op en de zaaiclub was geboren.  
De eerste bijeenkomst was in september 2000 in de tuinkamer bij mij 
thuis. Nu 20 jaar later is de zaaiclub nog steeds zeer actief en heeft 15 
enthousiaste leden. Inmiddels zijn we vele bijeenkomsten verder, we 
hebben zaad, zaailingen en stekken geruild en zeker zo belangrijk, 
allerlei tips over plantenvermeerderen met elkaar gedeeld. 
Tijdens uitstapjes 
bezochten we vele 
mooie tuinen en 
kwekerijen, waarbij 
soms onze 
aankopen groter 
waren dan de auto 
waardoor het dak 
open moest om de 
nieuwe aankopen 
thuis te krijgen. 
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Door de jaren heen hebben we bij verschillende kwekers workshops 
gevolgd om van hen de kunst van het  zaaien, stekken en oculeren te 
leren. We mogen graag onze vergaarde kennis met anderen delen en 
hebben daarom verschillende keren een zaaiworkshop voor de leden 
en een schoolzaaiproject voor de basisschool verzorgd. Het was erg 
leuk om groot en klein te stimuleren met zaaien aan de slag te gaan. 
Na 3 weken zagen we trotse deelnemers, met hun kiemplantjes, terug 
voor de les verspenen. 

Voor de Groenmarkt 
kweken we in het 
voorjaar een grote 
hoeveelheid planten 
op voor de verkoop. 
Twee vliegen in een 
klap; bezoekers van 
de Groenmarkt 
worden voorzien 
van eenjarigen en 
vaste planten voor 
een vriendelijk 

prijsje en de zaaiclub kan van de opbrengst weer een jaar haar 
activiteiten doen. 
Susan Wijting, Eastermar 
 
Saaiclubje?  

Het is nu zo’n 20 jaar geleden dat ik, zittend op de roeibank in de 
sportschool, mijn buurvrouw naast me hoorde vragen: “Zeg,heb je ook 
zin om lid te worden van een saai clubje?”. Ik vroeg of ze niks leukers 
wist.... Het misverstand werd snel opgehelderd en zo kwam de 
Zaaiclub in ons beider leven. 
Nu, na 20 jaar, is het nog steeds verre van saai en geniet ik nog steeds 
van onze bijeenkomsten waarin we o.a de tuin van de gastvrouw / 
gastheer bewonderen, Zaden en planten delen, Zaaien en verspenen 
Workshops en uitstapjes plannen enz. 
Als laatste en zeker zo belangrijk, is het genieten van elkaars 
gezelschap en het enthousiasme voor de natuur, het zaaien en 
tuinieren! 
Geke Hiemstra, Waskemeer 
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De Zaaiclub volgt een workshop stekken 

In 2015 deden we een workshop plantenvermeerderen uit stek bij de 
Kleine Plantage in Eenrum. Dat was niet alleen een leerzame, maar 
ook een heel gezellige middag. We gingen allemaal met een grote bak 
met stekjes naar huis. De meeste deden het. Een aantal planten heb ik 
later weggegeven of verkocht op de groenmarkt.  
Ook kwamen er een paar in onze tuin terecht, ze zijn inmiddels 
uitgegroeid tot volwassen planten. Ik noem ze hier; Sedum 
Karfunkelstein, Phlox paniculata, Veronicastrum ‘Tante Bertha’ en 
Persicaria Runcinata. Het zijn herinneringen aan een mooi uitstapje. 
Lolkje Heida, Drachten 
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Bijzondere namen en groene vingers 

Als ik door de tuin loop en ik denk 
aan de zaaiclub, dan kom ik veel 
planten tegen met een bijzondere 
naam. Die bijzondere naam is zeker 
niet de echte naam van de plant, 
maar de naam van het lid van de 
zaaiclub dat mij of het zaad of een 
stekje heeft gegeven. Zo zaaiden we 
afgelopen voorjaar met elkaar 
klimplanten. Ik had de cobea 
gezaaid. Helaas was er niets 
opgekomen, maar Marie de Wit met 
haar groene vingers had wel 
zaaisucces. Ik kreeg van haar drie 
zaailingen die het prima zijn gaan 
doen. In de pot groeiden ze tot 
boven de dakgoot met medio sep-
tember prachtige bloemen. Tijdens 
het water geven zeg ik vaak in 
mijzelf: ”Oeps, niet vergeten Marie 
een extra slok water te geven, ze 
groeit zo hard.”  

Zo heb je veel plezier van je lidmaatschap. Margot Witlox, Wijnjewoude 
 
Dus, zaadje geplant 
Een paar jaar geleden had ik zaad 
van de Anna Pauwlona boom van 
Sjieuwke gekregen. En kijk nu eens! 
Is het geen kanjer? Hij heeft alleen 
nog niet gebloeid.  
Anja Zijlstra, Drachten 
 
De Zaaiclub heeft ons de afgelopen 
jaren plezier gegeven. Op het 
ogenblik liggen de gezamelijke 
activiteiten stil, maar thuis zijn we 
volop bezig met zaaien, stekken en 
genieten we van onze passie voor 
de tuin. Namens alle leden. 
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Bijzonder 

Tot mijn verbazing begon één van de 
helleborussen in mijn tuin eind 
augustus te bloeien. Niet met één 
bloempje maar met meer dan 15 
bloemen. Ze staat nu nog parmantig 
in bloei. Ik ben benieuwd wat er aan 
het einde van het jaar gaat gebeuren. 
Komen er weer nieuwe bloemen of 
vindt de plant het nu welletjes? 

Heb jij ook een bijzonderheid in je tuin 
of omgeving, laat het ons weten en we 
plaatsen je bericht, liefst met foto, in 

een volgende uitgave. (wijoma1@gmail.com) 
 

Weet je hoe ik heet? 
Ik heb gevederd blad dat enigszins 
lijkt op het blad van de blauwe regen 
en klim graag tegen een pergola 
omhoog. Ik behoor tot de familie van 
vlinderbloemigen en ontsta uit een 
knol, die ongeveer 10 cm diep op een 
zonnige plaats geplant moet worden. 
Voor zowel de moestuin als de 
siertuin ben ik bijzonder geschikt. 
Wat de moestuin betreft, poot mij bij 
lange stokken opdat ik omhoog kan. 
Het oogsten kan na 2 tot 3 jaar 

beginnen. Mijn knollen groeien in een parelsnoer achtige structuur en 
kunnen bewaard worden in een kist met zand of aarde. Voor de 
Indianen heb ik eeuwen lang als basisvoedsel gediend. Mijn smaak zit 
tussen de aardappel en de gepofte kastanje in. Ik bevat veel eiwitten, 
zetmeel, calcium en ijzer. Ik kan gewoon in de aarde achterblijven, ook 
al sterf ik ’s winters bovengronds helemaal af. Mijn bloemen vormen 
trosjes die roze, leverkleurig zijn. Eind augustus, begin september 
begint de bloei. Ik verspreid een heerlijk zoete lucht. Om mijn 
uitbreidingsdrang wat te beperken, kun je me ook in een grote pot 
planten. Ik ben benieuwd of jij weet hoe ik heet. (naam vind je ergens 
in deze uitgave) 
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Tuintip 

Dahlia’s rooien en bewaren 

Dahlia’s zijn niet winterhard. Wilt u ze bewaren dan moeten ze voor de 
winter de grond uit. Voordat de Dahlia’s gerooid gaan worden is het 
beter een deel van het loof van de plant terug te knippen. Dit bevordert 
het afharden van de knol en vergemakkelijkt het rooien zelf. Een ander 
belangrijk aspect is de ontwikkeling van de groeistulpen voor het 
volgend seizoen. Door het loof af te knippen wordt deze ontwikkeling 
versneld. De nieuwe groeipunten waar straks de stekken uit gaan 
komen gaan zich na een paar weken na het afknippen van het loof al 
duidelijk zetten.  
Spit met een riek of spade de knol zoveel mogelijk los uit de grond. 
Verwijder veel van de aanhangende grond zodat de knol zo schoon 
mogelijk is voor verdere behandeling. De oude steel wordt tot een 
centimeter of 3 boven de knollen afgeknipt. Uit die oude kraag groeien 
straks de nieuwe stekken. Label knollen met de naam van de soort. 
Voordat de knollen de winterberging in gaan dienen ze te worden 
schoongemaakt. Dit gaat het eenvoudigst met een gewone tuinslang 
en leidingwater. Met een beetje spuitdruk is de grond zo weggespoeld 
en houdt u schone knollen over. Deze knollen dienen eerst te worden 
gedroogd voordat ze definitief worden opgeslagen. Leg de knollen op 
de kop het liefst iets verhoogd van de grond. In een paar dagen zijn de 
knollen dan voldoende gedroogd en klaar voor de winterberging. De 
knollen zijn gerooid, schoongemaakt en gedroogd. Het is nu zaak ze 
klaar te maken voor de winterperiode. Tijdens de overwintering is een 
bewaartemperatuur van omstreeks 6 tot 10 graden prima. Vorst en te 
hoge temperaturen dienen voorkomen te worden. Het is zaak dat de 
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knollen voldoende luchtig blijven, zodat rotting geen kans krijgt. Zorg 
dat er geen luchtverplaatsing (trek) in de bewaarruimte plaats vind. U 
kunt wel luchten op één punt door een raam of deur open te zetten. Als 
u de knollen te warm en te droog bewaart loopt u kans, dat ze te ver in 
gaan schrompelen en zo een deel van hun levensvatbaarheid 
verliezen. Als dat toch het geval is, dan kunt u de zaak in het voorjaar 
nog redden door de knollen een paar uur in een bak met lauwwarm 
water te plaatsen. Veelal zullen ze dan weer volzuigen en zien ze er 
weer als nieuw uit. Over de beste bewaarwijze zijn zelfs de grootste 
kenners het niet eens. Als u rekening houdt met de optimale 
temperatuur omstandigheden dan komt u al een heel eind in de goede 
richting. Controleer de knollen 's winters wel geregeld op rotting en 
ziektes of ongedierte. Denk er ook aan, dat muizen en ratten er dol op 
zijn. 
Deze informatie komt van de website van Dahliaclub St Martinus uit  
Eindhoven  

 
Gemberplant kweken 

Wil jij ook graag zo’n prachtige plant 
in je tuin? Met wat geduld kan je deze 
zelf kweken. Koop een stuk 
biologische gember  dat lekker dik is 
en veel groeipunten (knobbeltjes) 
heeft.  
Snij de gember in stukken van 3 tot 4 
cm, met genoeg groeipunten per deel. 
Laat de stukken eerst ongeveer 3 uur 
weken in lauwwarm water. Leg de 
stukken daarna horizontaal in een pot 
met potgrond en bedek ze met een 
laagje grond van ongeveer 5 cm. Zet 
de pot op een enigszins warme, lichte 
plek en geef dagelijks een beetje 
water. Na verloop van tijd komen de 
groene puntjes tevoorschijn. Nu moet 
je wat minder vaak water geven. Als 
de puntjes zo’n 15 cm. hoog zijn, kan 
je de gember (na de IJsheiligen) in je 

tuin planten. En dan genieten van de mooie bloemen. In de winter 
afdekken om bevriezing te voorkomen.  
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Recept 

De walnotenoogst is weer begonnen. Dagelijks liggen ze voor het 
oprapen. Maar eerst nog even de walnoten van vorig jaar opmaken. 
Onderstaand recept (te 
vinden op het foodblog 
‘Culinaire Bagage’) is hier 
zeer geschikt voor. 
 

Walnotentulband 
Ingrediënten: 

• 125 gram 
walnoten 

• 100 gram zachte 
roomboter 

• 200 gram witte 
basterdsuiker 

• 3 grote eieren 

• 125 gram 
zelfrijzend 
bakmeel 

• een mespuntje zout 

• een mespuntje nootmuskaat 

• een beetje boter voor het invetten van de tulbandvorm 

• poedersuiker 
Bereiding: 
Verwarm de oven voor tot 165°C, heteluchtoven 150˚C. 
Hak 50 gram van de noten niet al te fijn (dat kan in de foodprocessor, 
maar het kan ook met een groot scherp koksmes of in een plastic zakje 
en daarna met de deegroller er over heen). Vet een tulbandvorm (met 
een inhoud van ±1,3 liter) goed in en verdeel de noten over de 
binnenwand van de vorm. Tip: De inhoud van een tulbandvorm kun je 
meten door er met behulp van een litermaat water in te gieten. 
Doe de resterende noten in de foodprocessor en maal ze vrij fijn. Niet 
té, want dan gaan de vetten uit de noten loslaten. Ook dit klusje kun  je 
met een koksmes uitvoeren. Het neemt dan wel wat meer tijd in 
beslag. 
Klop de roomboter in een beslagkom samen met de suiker en het zout 
smeuïg. Voeg één voor één de eieren toe en klop elke keer totdat de 
eieren helemaal zijn opgenomen. Klop na het derde ei nog even door. 
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Zeef het zelfrijzend bakmeel samen met de nootmuskaat boven de 
kom en schep het geheel door het beslag. Roer ook de gemalen 
walnoten door het beslag. 
Doe het beslag over in de tulbandvorm en bak de cake in 55 à 60 
minuten gaar. Prik met een satépen in de tulband om de gaarheid te 
testen. Er mogen wat kruimeltjes aan de satépen blijven hangen, maar 
geen vochtig beslag. 
Stort de tulband op een rooster en laat hem goed afkoelen. De cake is 
de volgende dag op zijn lekkerst omdat de smaken dan goed kunnen 
doortrekken. 
Zeef vlak vóór het serveren een lekkere hoeveelheid poedersuiker over 
de tulband. 

Boekentip 

Stoepplantjes herkennen 

Hoe vaak lopen we niet achteloos langs 
stoepplantjes? Hoewel ze een onopvallend 
bestaan leiden, helpen ze mee de stad te 
verkoelen en dragen bij aan de biodiversiteit. 
Hoogste tijd dus om eens nader kennis te 
maken met deze taaie rakkers. 
  
Juist omdat ze spontaan gekomen zijn, zijn 
stoepplantjes duurzaam. Ze kunnen tegen het 
stadsklimaat, ze gedijen goed bij 
klimaatsveranderingen en vragen geen 
kostbaar onderhoud. Je hoeft ze geen water te 
geven en niet tegen ongedierte te bespuiten. 
Ze bieden voedsel en een schuilplaats aan 
bestuivers en andere insecten en 
nestmateriaal en zaadjes voor vogels. 

“Wat maakt stoepplantjes spotten zo leuk? De magie van stoepplantjes 
is dat ze juist niét ‘bijzonder’ zijn, totdat je op gaat letten hoeveel het er 
zijn en wat hun stille waarde is.” 
‘Minigids Stoepplantjes’ is ideaal voor beginners. Met deze zoekkaart 
kun je 52 soorten stoepplantjes op naam brengen. In de stad groeien 
er heel veel meer. Wat er precies staat, verschilt per plek, plaats en 
regio. Hortus botanicus Leiden is de oudste botanische tuin van 
Nederland. Gesticht in 1590 en uitgebreid in de eeuwen daarna is de 
Hortus hét groene hart van Leiden. De Leidse Hortus maakt met het 
citizen science project ‘Stoepplantjes’ meer mensen enthousiast voor 
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wilde planten in Nederland. Samen ontdekken we wat er vlakbij huis op 
de stoep groeit en wat aan die planten te ontdekken is: dat er soorten 
bijkomen en verdwijnen, dat het overal in het land maar ook binnen 
een dorp of stad van plek tot plek verschilt. Op www.stoepplantjes.nl 
meer over de activiteiten, van stoepplantjesposter en botanisch 
stoepkrijten tot onderzoek. 
Titel Minigids Stoepplantjes – 52 stoepplanten herkennen 
Uitgever KNNV Uitgeverij in samenwerking met Hortus botanicus 
Leiden; sleutel Annemarie Broersma, illustraties Nienke Beets e.a. 
Uitvoering 10 x 21 cm, uitvouwkaart, full colour. 
ISBN 9789050117517. Prijs € 6,95 
Verkrijgbaar in de boekhandel en bij de KNNV. 
www.knnvuitgeverij.nl/artikel/minigids-stoepplantjes.html 
 

Terugblik  
Open tuinen augustus 2020    
Juni: Wat stond de tuin er zomers 
bij. De rozen bloeiden volop en de 
zomerbloeiers deden hun uiterste 
best. Ondanks de warmte en 
droogte, en met hulp van wat 
water, hielden ze het knap vol. 
Helaas kon de geplande 
“Opentuin” door Corona niet 
doorgaan.  Een tweede verzoek 
om eind augustus de tuin open te 
stellen, kwam onverwacht. Na kort 
dubben besloten we toch maar om 
bezoek te ontvangen. We waren 
intussen een paar maanden 
verder, dus er viel nog wel het een 
en ander te doen in de tuin. Die 
lag er nog redelijk bloeiend bij… 

tot storm en zware regen dat op het laatste moment probeerden te 
dwarsbomen. We hebben nog nooit zoveel bamboe in de tuin gehad, 
maar dan als stokken om de planten te stutten. Alleen een grote rode 
zonnebloem kon de storm niet weerstaan, de rest kwam er nog redelijk 
ongeschonden van af. Zaterdagmorgen, de eerste dag “Opentuin”,  
hebben we nog gauw even de stokken weggehaald en het bezoek kon 
maar komen. 
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Er waren slechts een paar tuinen 
open, dus we verwachtten met 
enige vrees een grote toeloop, dat 
viel erg mee. Daardoor was er 
genoeg tijd en ruimte om alle 
gasten aandacht te geven. Ook 
zondag liep het lekker door met 
leuke, belangstellende en 
enthousiaste gasten. Je gaat je 
eigen tuin weer met andere ogen 
zien. Je wordt gewezen op zaken 
die jezelf al zo gewoon vindt dat je 
het bijzondere ervan zelf niet 
meer ziet. Soms konden we 
mensen ook nog blij maken met 
een plant of een stekje. Achteraf 
waren we blij dat we toch mee 
hebben gedaan, we hebben er 
zelf ook van genoten en de 
gasten hielden zich netjes aan de coronaregels. 
Sieds en Geke, Waskemeer 
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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 januari.  
Kopij voor 15 december 
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 plant is 
Apios americana ook bekend 

als Apios tuberosa.  
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de Groene Gast 
Kwekerij van bijzondere vaste planten, kruiden en eenjarigen 

 

 Jouwerweg 2 Open: 

9825 TK – Lucaswolde half april t/m september 

 vrijdag 13 - 17 u. 
www.degroenegast.nl zaterdag 10 - 17 u. 
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