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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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Voorwoord  
Het is alweer tijd om te gaan zitten voor de nieuwe Fleurbringer. De tijd 
gaat toch wel weer snel. Op de kalender in ieder geval. In de tuin is het 
nu (15 april) zeker niet snel te noemen. Er zit groei in de planten, de 
ene soort wat vlotter dan de andere, maar over het algemeen gaat het 
traag. Ik weet niet hoe het jullie als tuiniers vergaat, maar continu met 
de winterjas in de tuin bezig gaat me zo langzamerhand wel 
tegenstaan. Deze hele week ben ik enkele kwetsbare planten in de tuin 
aan het afdekken tegen nachtvorst. Wat me vandaag ook opviel is dat 
de Forsythia’s eeuwig geel lijken te blijven. Toch een voordeeltje van 
het koude weer tot nu toe?  
Ik had gehoopt dat ik het niet over dat ene onderwerp hoefde te 
hebben. Helaas, toch. Corona. Dit nare virus beheerst ons hele leven 
al bijna anderhalf jaar. Ik hoop dat een ieder van jullie een corona-
infectie met langdurig aanhoudende lichamelijke klachten, of erger, 
bespaard is gebleven. In dit licht bezien zijn de gevolgen voor Groei en 
Bloei relatief licht te noemen. Natuurlijk, het is vervelend dat er geen 
samenkomsten van groepen mensen georganiseerd kunnen worden. 
Naarmate dit allemaal langer duurt leidt het wel tot een mindere 
binding van de leden. Dit wordt ook landelijk zo gevoeld. Ledenwerving 
loopt niet zo goed in tijden van lockdown en avondklok. We gaan er 
van uit dat het tij op tijd gekeerd wordt. Er gebeuren ook goede dingen. 
Er zijn hier en daar positieve initiatieven van leden. Met behulp van de 
voordelen van digitale media. Bijvoorbeeld de introductie van 
whatsapp-groepen. Bloemschikcursisten via een app-groep. De 
plantenruil-app ontploft vanavond bijna terwijl ik met deze tekst bezig 
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ben. Mooi om te zien. Wie dat een halfjaar geleden had geopperd zou 
meewarig zijn aangekeken. Maar toch, er gaat niets boven fysiek 
elkaar ontmoeten. Zeker voor tuiniers. Die kans gaan we dit jaar weer 
bieden met vijf weekenden open tuinen verspreid in de provincie en 
zeker ook rondom Drachten. Onder de dan geldende RIVM-regels. En 
verder, doe ik niet mee met het spelletje verwachtingen wekken. Daar 
zijn ze in het Haagse maar al te goed in. Blijf gezond. 
 

De Algemene Ledenvergadering (ALV) 
Jaarstukken – tuinfotowedstrijd - penningmeester 
We hebben dit jaar geen ALV kunnen houden. Deze vindt normaal 
gesproken altijd in februari plaats, maar door de Covid maatregelen 
kunnen geen bijeenkomsten worden gehouden. Op de ALV wordt de 
jaarrekening en de begroting besproken en vastgesteld. Tevens wordt 
verslag gedaan van de activiteiten die in het voorgaande jaar hebben 
plaatsgevonden. Dat verslag zou dit jaar zeer kort zijn geworden. Vlak 
na de ALV in 2020 vielen alle geplande activiteiten uit.  
Hoe gaan we invulling geven aan de verplichte jaarstukken? 
Theoretisch kan de ALV ook digitaal worden gehouden maar daar komt 
nogal wat gedoe bij kijken. We streven er daarom naar om op de 
ledenvergadering in september de ALV te houden als we de eerste 
lezing weer gaan houden. We gaan er gemakshalve van uit dat de 
corona-maatregelen tegen die tijd geen belemmering meer vormen. Op 
die avond plannen we de uitgestelde lezing over fotografie in de tuin 
waarin dan tevens de foto’s worden beoordeeld die door een aantal 
leden is ingestuurd in het kader van de tuinfotowedstrijd die we als 
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afdeling vorig jaar hebben uitgeschreven. Covid heeft ook door die 
wedstrijd een voorlopige streep getrokken. Misschien waren de 
inzenders van hun foto’s het inmiddels al bijna vergeten, maar wij nog 
niet! De ALV is ook het moment van wisseling van de wacht, namelijk 
bestuursleden die aan het eind van hun termijn uit het bestuur gaan en 
de benoeming van nieuwe bestuursleden. Benoeming van nieuwe 
bestuursleden is binnen de Groei en Bloei afdelingen doorgaans een 
moeizame aangelegenheid. We zijn daarom zeer verheugd te kunnen 
melden dat we voor de functie van penningmeester een nieuwe 
persoon hebben weten te vinden. De benoeming moet formeel 
plaatsvinden in de ALV en zal dus zoals nu voorzien in september a.s. 
plaatsvinden. 
Jan Galema 
 

Nationale Tuinweek 
Activiteiten zoals in voorgaande jaren, zijn helaas nu niet mogelijk. 
Maar De Nationale Tuinweek gaat online. Drie lezingen en twee 
rondleidingen! Het zijn live streams waarbij je via de chat vragen kunt 
stellen aan de sprekers. Elk event start om 19.30 en duurt ongeveer 
een uur.  
 
Meedoen is heel simpel, ga naar:  
https://www.groei.nl/tuin/tuinreizen/gratis-online-events-bij-groei-bloei 
Via de nieuwsbrief werd u al geattendeerd op de eerste twee lezingen. 
De volgende live streams vindt u hieronder. 
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3 mei Kleurenpalet van de tuinontwerper door Modeste Herwig 
Modeste Herwig vertelt je met behulp van de kleurenwaaier hoe je 
contrast in je border krijgt. Of juist harmonie, immers ieder z’n smaak! 
Zij licht tijdens deze avond vele prachtige borders toe en laat zo zien 
hoe je de theorie in praktijk brengt. Vol nieuwe inspiratie kun je daarna 
aan de slag! 
10 mei Duurzaamheid en biodiversiteit in de Hortus Botanicus 
Amsterdam 
Exclusieve rondleiding door Gerdien Griffioen. In de Hortus Botanicus 
in Amsterdam zijn duurzaamheid en biodiversiteit centrale thema´s. 
Duurzaamheid zoals we die bijvoorbeeld tegenkomen in de natuur. 
Planten groeien in samenhang met hun omgeving en vormen een 
biotoop of ecosysteem. Gerdien Griffioen van de Hortus laat je 
verschillende biotopen zien met de specifieke aanpassingen die 
planten ontwikkeld hebben om in die biotoop optimaal te leven en zich 
voort te planten. Tijdens de rondleiding door de tuin met de 
plantencollectie vinden we veel bloeiende planten waarvan de bloemen 
op verschillende manieren aantrekkelijk zijn voor insecten en vlinders. 
Gerdien laat je voorbeelden zien van duurzame oplossingen en 
strategieën uit de plantenwereld. Hoe zorgen planten ervoor dat 
insecten planten bestuiven? Welke rol spelen kleuren en vormen van 
planten bij de bestuiving? En wat betekenen alle vormen van 
bloeiwijzen voor de biodiversiteit in de natuur? Veel planten uit de tuin 
in de Hortus kun je eigen tuin toe passen. In het kader van 
biodiversiteit heeft de Hortus afgelopen najaar een border ingericht met 
wilde planten. We hopen dat daar al wat plantjes van zichtbaar zijn om 
het verhaal erbij te vertellen. 
17 mei: Bloemen met Smaak door Roos van Unen & Kristel van 
Dijk  
Eetbare bloemen zijn vrolijk, feestelijk, smaakvol en verbinden je met 
de natuur. Roos van Unen & Kristel van Dijk gaan op 17 mei samen 
met jou het smaakavontuur aan van de eetbare bloemen. Bitter, zuur, 
pittig … alle smaken vind je terug in de bloemetjes die zij bij zich 
hebben. Knallend rood, helder geel, diep blauw, voor elke kleur is er 
wel een eetbare bloem. Versier een taart, salade of soep. En het leuke 
is, je kunt echt mee doen als je van tevoren het bloemenpakket bestelt. 
Zodra het pakket beschikbaar is, laten we het weten. Maak tijdens 
deze workshop een spectaculaire ‘bloementrip’ met Roos en Kristel. 
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De Groenmarkt 2021 
Elk jaar op de zaterdag voor Moederdag houden wij de plantjesmarkt, 
de Groenmarkt, bij de Tropische Kas in Beetsterzwaag. Vorig jaar kon 
deze markt niet doorgaan wegens de corona-maatregelen. Toen 
zeiden we tegen elkaar volgend jaar een nieuwe kans. Dan zal corona 
wel achter ons liggen. 

Corona ligt dus niet achter ons. Sterker, we zitten er nog midden in. De 
dagelijkse besmettingscijfers zijn op dit moment (15 april) nog 
torenhoog. Waar we tot voor kort, misschien tegen beter weten in, nog 
hoop hadden dat we elkaar weer zouden kunnen begroeten op onze 
gezellige plantjesmarkt moeten we nu melden dat de Groenmarkt 2021 
NIET kan doorgaan. Op 8 mei mogen nog geen zogenaamde 
doorstroomactiviteiten plaatsvinden. Daar komt nog bij dat het bestuur 
van de Tropische Kas van mening is dat het niet verantwoord en 
passend is binnen de geldende richtlijnen van het RIVM, om op het 
complex van de Tropische Kas een Groenmarkt te houden. Het is 
teleurstellend om dit te moeten melden maar aan de andere kant ook 
zeer begrijpelijk. Van meerdere kanten hoor ik ook dat mensen die 
normaal altijd aanwezig zijn dit jaar sowieso niet van de partij zouden  
zijn. Hopelijk volgend jaar beter. 
 
Podcast tips: je vindt ze op je smartphone of tablet. 
Plant en Verhalen: door Annet Breure met verhalen over de 
geschiedenis, symboliek en het gebruik van planten.  
Plantenvrienden: korte verhaaltjes over planten. 
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Fryslân iepenet syn tunen 
Ook dit jaar doen eigenaren 
van prachtige tuinen in onze 
provincie de tuinhekken voor 
u open. Leden van onze 
afdeling doen ook mee. 
Hieronder vindt u een 
overzicht van de 
deelnemers van Groei&Bloei 
afdeling Drachten. Het 
gehele programma staat op 
onze website. Kijk vooral 
voordat u op stap gaat, even 
op de website of er 
wijzigingen zijn. Dat 
voorkomt teleurstellingen. 
Het moge duidelijk zijn, dat 
de dan geldende 
maatregelen van het RIVM 
van kracht zullen zijn. Wij 
wensen u veel kijkplezier en 
wellicht ook veel inspiratie 
op. De tuinen zijn geopend 
van 10.00 tot 17.00 uur. 
 
22 en 23 mei 

• Anne van Streun Leidijk 24 9247 CT Ureterp, natuurlijke 
dwaaltuin, bloeiende klimmers en vlinderplanten, alleen zaterdag. 

 
19 en 20 juni 

• De Hôfpleats, Stienstrawei 9, 9233 LP Boelenslaan. 1,5 ha. 
landelijke (border)tuin, bosgedeelte, Engels, Frans en Japans. 

• Anne van Streun Leidijk 24 9247 CT Ureterp, natuurlijke 
dwaaltuin, bloeiende klimmers en vlinderplanten, alleen zaterdag. 

• Annie en Jaring van der Zee, Van Akenwei 26, 9248 SV 
Siegerswoude, terrassen, waterval, koikarpers, grote 
bordervariatie, doorkijkjes, beleeftuin. 

• De Groene Gast, Jouwerweg 2, 9825 TK Lucaswolde,  
• kwekerij/kijktuin, 0,8 ha. natuurlijke beplanting, eco beheerd. 
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3 en 4 juli 
• Anne van Streun Leidijk 24 

9247 CT   Ureterp, natuurlijke 
dwaaltuin, bloeiende klimmers 
en vlinderplanten, alleen 
zaterdag. 

• De Groene Gast, Jouwerweg 
2, 9825 TK Lucaswolde, 
kwekerij/kijktuin, 0,8 ha. 
natuurlijke beplanting,  
eco beheerd. 

24 en 25 juli 
• Anne van Streun Leidijk 24 

9247 CT Ureterp, natuurlijke 
dwaaltuin, bloeiende klimmers 
en vlinderplanten, alleen 
zaterdag. 

• De Groene Gast, Jouwerweg 
2, 9825 TK Lucaswolde, 
kwekerij/kijktuin, 0,8 ha. 
natuurlijke beplanting, eco 
beheerd. 

28 en 29 augustus 
• Theetuin De Tamarisk, 

Kilometerwei 35, 9217 VR 
Nijega, landschaps-theetuin, 
87 are, 2 natuurlijke vijvers, 
borders en oude bomen alleen 
zaterdag 

• De Hartstún, Jan Hofswijk 1, 
9241 HN Wijnjewoude, 
landschapstuin met vijvers, 
borders, een gazon en 
verschillende volières. 

• Anne van Streun Leidijk 24 
9247 CT Ureterp, natuurlijke 
dwaaltuin, bloeiende klimmers en vlinderplanten, alleen zaterdag. 

• De Groene Gast, Jouwerweg 2, 9825 TK Lucaswolde, 
kwekerij/kijktuin, 0,8 ha. natuurlijke beplanting, eco beheerd. 
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Gardenista en bloemschikken 
Gardenista is het groenfestival van Nederland, dat in 2019 voor de 
eerste keer werd georganiseerd. Voor de tweede editie in 2021 ben je 
van harte welkom van 22 tot en met 26 september op de historische 
buitenplaats Den Alerdick in Laag Zuthem bij Zwolle. Alles draait om de 
totale groenbeleving. 

De voorbereidende 
werkzaamheden zijn al in volle 
gang voor de inspirerende 
ontwerpen van Harry Pierik. 
Ook worden er 4 competities 
georganiseerd, o.a. 
bloemschikken voor studenten, 
amateurs en professionals, die 
een verhaal kunnen vertellen met 
plantaardige en niet plantaardige 
materialen strijden allen in hun 
eigen categorie om de eeuwige 
roem. 
De finalisten van elke categorie 
nemen het op zondag 26 
september op het podium tegen 
elkaar op voor de eerste prijs. 
De winnaar wordt beloond met 
een pagina groot artikel in het 
Kerstnummer (!) van het blad 
Groei & Bloei. 

Vanzelfsprekend keert de competitie bloemschikken tijdens Gardenista 
2021 terug. We dagen iedereen die een verhaal kan vertellen met 
plantaardige en niet plantaardige materialen uit een bijzonder werkstuk 
te maken. 
Om deel te nemen aan deze competitie vragen we je om je bij 
aanmelding te presenteren middels minimaal twee en maximaal vijf 
foto’s van bloemwerk waar je trots op bent. Het insturen van deze 
foto’s vindt plaats middels het aanmeldformulier. Wil je meer weten 
over het verloop van de competitiedagen ga dan naar de website van 
Gardenista: gardenista.nl/deelnemen/competities  
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De andere competities zijn: showtuinen, kwekerscompetitie en 
postzegeltuintjescompetitie. Alle competities worden beoordeeld door 
een vakkundige jury. Nieuw dit jaar is de publieksprijs: als bezoeker 
kan je je stem uitbrengen op je favoriete showtuin, postzegeltuin, 
bloemstuk en plant. Reserveer de datum in je agenda en bezoek 
vooral de website van Gardenista 
om op de hoogte te blijven van 
de laatste ontwikkelingen. 
 
Digitaal bloemschikken 

Ja, de bloemschikcursussen 
kunnen helaas niet doorgaan op 
locatie, maar…. de docenten, 
bloemschikcoordinator en cursisten hebben zich verenigd in een 
bloemschik-app. Daar worden de opdrachten van de docenten bekend 
gemaakt. De cursisten laten het resultaat van de opdracht zien en 
zowel docent als 
cursisten maken 
kenbaar wat zij ervan 
vinden. Op deze 
wijze blijven de 
cursisten actief bezig 
met hun hobby. Zij 
maakten met elkaar 
van de nood een 
deugd.  
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Dorpstuin Bakkeveen 
Misschien heeft u er wel eens iets over gelezen : Bakkeveen probeert 
een bloeizone te worden, een dorp waar bewoners vitaal oud kunnen 
worden in een mooie groene duurzame omgeving. Dit project is 5 jaar 
geleden opgestart door huisarts en enkele vrijwilligers van het sociaal 
cultureel werk. 

Een van de projecten is de Dorpstuin. Nu denkt iedereen dat het een 
aparte tuin is, maar nee het is het hele dorp. Wat we willen is ons 
groene dorp nog groener en kleuriger maken met meer biodiversiteit.  
Hoe doen we dat? 
Er is een projektgroep met mensen uit het dorp, een oud-hovenier en 
docent, een groenbeheerder van een grote gemeente , een biologe en 
enkele actieve enthousiaste dorpsbewoners. Ze hebben een 
projectplan opgesteld samen met de gemeente (eigenaar en beheerder 
van bermen en plantsoenen) en landschapsbeheer Friesland. De 
gemeente bleek graag mee te willen werken en ook het budget , 
bestemd voor groenbeheer in Bakkeveen, in te willen brengen. 
Landschapsbeheer Friesland heeft vooral adviezen gegeven over 
erfbeplanting buiten de bebouwde kom. 
Het projectplan is door het Mienskipfûns gewaardeerd met een flinke 
subsidie.  
Wat gebeurt er allemaal in Bakkeveen?  
In het eerste jaar zijn er duizenden bollen geplant zowel in bermen als 
in tuinen. Inwoners konden voor een klein prijsje verschillende 
botanische bollenpakketten kopen en die vlogen weg. Het bollen 
planten gaat jaarlijks door zodat Bakkeveen in met nam het voorjaar 
steeds kleuriger wordt. Daarnaast worden plantsoenen aangepakten 
en er wordt samen met de buurt een beplantingsplan gemaakt. 
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De gemeente bewerkt de grond en de 
bewoners planten samen met de werkgroep 
dorpstuin de planten in. Mooie voorbeelden 
hiervan kun je al zien op de Merskekamp 
midden in een woonwijk, en bij de kerk aan 
de Tsjerkewal. Ook worden er fruitbomen 
geplant.  
Heel succesvol was het gratis verstrekken 
van bloeiende planten. In de winter werden 
stokrozen opgekweekt die in het voorjaar aan 
enkele straten werden geschonken en 
meestal ook gelijk geplant. Een heel groot 
succes! In de zomer verschijnen er steeds 
meer stokrozen in Bakkeveen en de mensen 
zijn er trots op. Afgelopen jaar reed er een kar 
door het dorp met cosmea’s, ook zelf 
opgekweekt. Deze cosmea’s zijn vooral 
aangeboden en geplant in straten met 
huurwoningen. Soms moest er een tegel uit, 
maar iedereen had wel ruimte voor een gratis plant. Het gratis uitdelen 
van planten wordt natuurlijk zeer gewaardeerd, maar het helpt mensen 
ook aandacht te krijgen voor de groene omgeving. 
Het is een project met lange adem, maar die hebben we. De foto’s zijn 
gemaakt door Geert Louwes. 
Emy Hoogenboom (bloeizone Bakkeveen) 
 
 

Weet u hoe ik heet? 
Ik ben een opvallende naaktbloeier met een 
warm gele kleur. Een takje op de vaas geeft al 
een geweldige geur in huis. Mijn bladeren zijn 
groot en zacht behaard. Al in oktober ontvouw 
ik mijn plannen voor de bloei in februari, maart. 
Je ziet dan al mijn grijze knopjes die ik vanaf 
februari open. Nog voor het blad verschijnt, 
komen mijn  warm gele bloemen tevoorschijn. 
Mijn takken zijn zeer buigzaam. Als je niet 
weet, hoe ik heet, lees deze Fleurbringer dan 
goed en je komt mijn naam tegen. 
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Recept 
De kippen hebben het voorjaar in hun hoofd. Dagelijks teveel verse 
eieren voor eigen gebruik. Daarom eens een recept voor:   
Eiersalade. 
Ingrediënten 
4 eieren 
2 eetlepels mayonaise 
2 eetlepels Griekse yoghurt 
½ theelepel mosterd 
1 flinke theelepel kerriepoeder 
Handje verse bieslook 
Een beetje zout en peper 
Bereiding 
Kook de eieren ongeveer 10 minuten. Laat ze schrikken in koud water 
en pel ze. Laat de eieren afkoelen. Maak een sausje van de 
mayonaise, Griekse yoghurt, mosterd, kerriepoeder en bieslook. Snijd 
de gepelde eieren in stukjes en prak met een vork tot grove stukken. 
Voeg de eieren toe aan het sausje en roer alles goed door elkaar. 
Breng op smaak met wat zout en peper en garneer met wat verse 
bieslook. Heerlijk op een crackertje of een sneetje geroosterd brood. 
 

Levende brug op de Floriade 
2022 
Vanaf 14 april 2022 is Almere een 
half jaar hét podium voor de 
wereldtuinbouwtentoonstelling 
Floriade Expo 2022. Tijdens de 
Floriade laat de Nederlandse 
tuinbouw samen met nationale en 
internationale deelnemers groene 
oplossingen zien die onze steden 
leuker, leef-baarder en duurzamer 
maken. 
In aanloop naar de Floriade 
Almere 2022 plantte Boomkwekerij 

Ebben eind 2017, een aantal twintig jaar oude watercipressen 
(Metasequoia glyptostroboides). De bomen die in een uitzonderlijke, 
volledig horizontale positie liggen gaan hopelijk wortelen en in dikte 
groeien tot de eerste levende  brug van Nederland. Door de diktegroei 
van de bomen ontstaat groeiende wijs een zeer stevige constructie. 
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WhatsAppgroep Plantenruil 
Voor leden van G&B Drachten is een WhatsApp groep opgestart waar 
overtollige zaden en planten geruild kunnen worden.  
Heb jij ook planten over en/of zoek je planten en wil je meedoen aan 
deze alternatieve plantenruil stuur dan een mail naar  
fleurbringer(at)kpnmail.nl met daarin de volgende gegevens:  
Het nummer van je smartphone, je naam en je lidmaatschapsnummer. 
WhatsApp groep PlantenruilG&Bdrachten. 
	
	

 
Tuinklus 
Deze keer niet echt een tuinklus maar meer een 
tuintip. Het wordt weer tijd om plannen te maken 
voor je hanging baskets. Natuurlijk is het nog te 
vroeg om ze al buiten een plekje te geven. Maar 
als je je basket al kunt maken en in de koude kas, 
garage of schuur een vorstvrij plekje kunt geven, 
dan heb je alvast een voorsprong.  
Om het water geven gemakkelijker te maken, kun 
je een klein bloempotje of een plastic flesje 
zonder bodem in de basket zetten. Zorg dat de 
bovenkant van het potje of flesje een klein beetje 
boven de aarde uitsteekt. Als je water geeft, doe 
dit dan in het potje of flesje. De basket krijgt op 
deze manier goed water en je voorkomt dat het 
water direct uit de basket stroomt. 
 
 
Groene Marktplaats 
Wil je zelf je hanging basket maken, maar heb je 
geen basket? Ik heb er 2 in de aanbieding met 
een waterreservoir van ongeveer een liter. 
Cocosmatje is niet nodig, gewoon goede 
potgrond en mooie plantjes dan kun je aan de 
slag. Je kunt een basket gratis bij mij ophalen. 
Maak even een afspraak 064479607 
Margot 
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Boekentip	
Ook zonder groene vingers kun je met 
de super simpele kistjesmethode je 
eigen pluktuin maken. Je hoeft niet eens 
een tuin te hebben. Een paar kistjes, 
potgrond en zaden is alles wat je nodig 
hebt. Zaai je eigen bloemen en kweek 
ze op tot een mooie sterke plant met de 
mooiste bloemen. Hoe je vervolgens 
van die plukbloemen een stijlvol boeket 
maakt, daar geeft dit boek ook al 
antwoord op. Dus, handen uit de 
mouwen: kweken, oogsten en elke week 
een bos moois op tafel. Met de 
revolutionaire kistjesmethode kan 

iedereen -écht iedereen- z'n eigen pluktuin hebben. 
Auteur Jennita Jansen, Illustrator Agnes Loonstra, Uitgeverij Snor. 
ISBN 9789463140850 
 

Wel of niet spitten in je tuin? Dit boek 
laat zien dat een ongespitte tuin 
geweldige voordelen heeft. Of je nu 
groente, kruiden of bloemen wilt telen, 
niet spitten levert je een gezondere tuin 
en een betere oogst op. Het kost je 
bovendien véél minder tijd en werk.  
No-dig gardening, niet-spittend 
tuinieren, is het eigentijdse antwoord op 
conventionele tuinmethodes. In een 
ongespitte tuin wordt de aarde niet 
telkens omgewoeld en bewerkt, en 
daarmee ernstig verstoord. Nee, de 
teeltlaag bestaat uit een opbouw van 
laagjes organisch materiaal (daarom 
heet deze aanpak ook wel ‘lasagne-

tuinieren’). Zo bouw je gezonde, voedselrijke teelgrond op en laat je 
het uiterst nuttige microbiële bodemleven met rust. De winst is: prima 
opbrengst, sterke onkruidreductie en beter waterbehoud. 
Auteur Charlie Nardozzi, ISBN 9789050117975, Uitgeverij Knnv. 
 



	 17	

Nieuws over Magnolia’s 
Het gebeurt regelmatig dat de magnolia prachtig in bloei staat en 
oeps….een nachtvorstje maakt hier abrupt een einde aan met lelijke 
bruine bloemen als resultaat. 
Er worden nu magnolia’s gekweekt die hier minder last van hebben. 
Welke dat zijn, leest u hieronder. 
 
Magnolia brooklynensis Yellow Bird, 
geelbloeiende soort, bloeit vanaf april als het 
blad zich ook gaat ontwikkelen en heeft 
daardoor minder last van nachtvorst. 
 

 
 
 
 
Magnolia Shirazz stevige grote openvallende 
wijnrode bloemen, bloeit iets later. 
 
 
 
 

 
Magnolia laevifolia of Michelia yunnanensis 
creme witte bloemen, maar eerst 
goudbehaarde knoppen 
 
 
 

Magnolia x brooklynensis Woodsman 
laatbloeiende magnolia. De bloemknoppen 
zijn zeer donker purper, bijna zwart, waarna 
de bloem zich ontwikkelt in kleuren van 
groenpurper tot zacht oranjegeel 
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Tuinieren op leeftijd 
Je tuin zodanig inrichten dat je er op latere leeftijd nog fijn in kunt 
werken en van kunt genieten heeft nu een naam gekregen: 
Senioriseren van je tuin. 
Want ja met het verstrijken der jaren kun je toch wel last krijgen 
van PHPD (pijntje hier, pijntje daar).  
Enkele tips die het senioriseren mogelijk maakt: 
Leg de borders op hoogte aan, zodat je minder hoeft te bukken. 
Begin onkruidvrij, laat schone grond aanvoeren voor de nieuwe 
borders en wees voorzichtig met krijgertje. Die planten brengen 
vaak onkruid in de tuin. 
Wees bewust van de grondsoort. Tuinieren op klei is veel 
zwaarder dan op zand 
Hagen geven veel en zwaar werk.   
Met zwaar gereedschap werken op een ladder is vermoeiend en 
gevaarlijk. 
Kies planten die u kent en die het goed doen op uw grond. 
Plant de borders vol. Als de grond gevuld/bedekt is, heeft onkruid 
minder kans 

Wees zuinig met gras, door het maaien is een gazon het meest 
arbeidsintensieve onderdeel van de tuin. 
Grond mag nergens onbedekt zijn. Bedek hem met houtsnippers 
of planten. 
Maak een kruidenbak bij de keukendeur. Lekker bij de hand. 
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Groei&Bloei Drachten e.o. 
Website: drachten.groei.nl 
Contact: info(at)drachten.groei.nl 
 
Bestuur 
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 
fleurbringer(at)kpnmail.nl  
  

Fleurbringer 
Kopij voor de volgende 
Fleurbringer inleveren bij Margot 
Witlox voor 15 juni,  
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 
‘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. 
 
Antwoord pag.13, weet je hoe ik 
heet: Edgeworthia chrysantha 
‘Grandiflora’ 
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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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