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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 
Pfff, wat een jaar. Zullen we 2020 maar snel 
doorstrepen? Ik hoop dat u tot nu toe corona buiten 
de deur heeft weten te houden.  
2021! Een nieuw jaar! Als de tuincentra straks 
weer de deuren mogen openen zullen die weer 
omgebouwd zijn met bloeiende hyacinten en 
narcissen alsof het alweer april is. Maar we zullen 

januari en februari eerst toch echt nog even door moeten, met winters 
weer én ja, nog steeds corona. Hopelijk zijn er de eerste helft van dit 
jaar voldoende vaccins beschikbaar én laten voldoende mensen zich 
vaccineren zodat we weer ons normale leven kunnen oppakken. Dat 
we niet meer met een grote boog om elkaar heen hoeven lopen. Velen 
noemen het een verloren jaar. In veel opzichten is dat ook zeker het 
geval. Liefhebbers en eigenaren van een siertuin of een moestuin 
hebben gelukkig coronaproof veel tijd in en op hun tuin kunnen 
doorbrengen. En ook moeten doorbrengen, domweg omdat er ergens 
anders bijna niets mogelijk was. Gelukkig is veel tijd doorbrengen in de 
tuin geen straf. Sterker nog, het is zelfs goed en gezond voor lichaam 
en geest. Waar velen zich na kalkoen en oliebollen weer genoodzaakt 
zien om de extra decemberpondjes en kilo’s weer te moeten 
wegsporten in fitness-scholen (als dat weer toegestaan is) kunnen 
tuiniers hetzelfde effect wel bereiken met tuinwerk. Daar heb ik althans 
geen moeite mee, met spitwerk in moestuin, compost en mest 
aanvoeren en het herinrichten van de border.  
Het voorbije jaar heeft helaas wel een nadelig effect gehad voor het 
ledenbestand van Groei en Bloei. Het ledental is achteruitgegaan. 
Zowel landelijk als bij ons in de afdeling Drachten. Overal zijn de 
afdelingsactiviteiten in coronarook opgegaan. Sprekers, demonstraties, 
workshops, niks van dat alles. De zo noodzakelijke lokale ledenwerving 
heeft daarom evenmin kunnen plaatsvinden. Ik hoop dat we dit jaar het 
ledenverloop weer kunnen omdraaien naar boven. Naar Groei en 
Bloei. Dat zal de eerste maanden naar ik vrees nog niet het geval 
kunnen zijn, maar ik reken erop dat in mei weer de Groenmarkt in de 
Tropisch Kas in Beetsterzwaag kan plaatsvinden, eventueel in 
aangepaste vorm. We gaan ook dit jaar weer Open Tuinen bij leden 
organiseren waar iedereen, leden en niet-leden, ideeën kan opdoen of 
gewoon alleen kan komen genieten van prachtige tuinen.  
Ik wil u allemaal een goed maar vooral ook gezond 2021 wensen. 
Jan Galema 
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Fryslân iepenet syn tunen 
Het is nog niet duidelijk of we dit jaar 
weer de open tuinen weekenden 
kunnen organiseren. Maar met het 
Covid-19 vaccin in het vooruitzicht 
heeft de Open Tuinen Commissie 
gemeend, toch van start te gaan en 
de nodige voorbereidingen te treffen. 
Wilt u anderen laten mee genieten 
van uw tuin of weet u misschien een 
ander Groei&Bloei lid met een mooie 
tuin die een bezoekje waard is, neem 
dan zo snel mogelijk contact op met 
Jan Galema, jangalema@gmail.com 
De open tuinen weekenden zijn 
gepland op 22 en 23 mei, 19 en 20 
juni, 3 en 4 juli, 24 en 25 juli, 28 en 29 
augustus. 

Weet u al dat u één of meerdere weekenden uw tuin open wil stellen 
voor bezoekers, dan kunt u zich ook rechtstreeks aanmelden bij: 
maaikebijker@kpnmail.nl onder vermelding van: naam tuineigenaar, 
adres, telefoon, e-mailadres, eventueel naam van de tuin, zeer korte 
omschrijving, weekend(en) waarop de tuin open is. 

Twijfelt u nog: In de vorige Fleurbringer kunt u de ervaring lezen van 
een van de deelnemende tuineigenaren van 2020.  
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Bloemschikken 
U kunt zich vast wel voorstellen, 
dat Covid-19 ook van invloed is 
op de cursus bloemschikken. 
Gelukkig kunnen de cursisten 
nog contact met elkaar hebben 
via de app-groep. Daar kunnen 
zij foto’s van hun werk delen 
met de andere cursisten. Op dit 
moment is het ook nog niet 
duidelijk of de voorjaarsdemo 
bloemschikken georganiseerd 
kan worden. Achter de 
schermen wordt gewerkt aan 
een alternatief. Hierover zult u in 
de volgende Fleurbringer 
geïnformeerd worden. 
Voorlopig moet u het doen met 
filmpjes over bloemschikken op 
de landelijke G&B website en op 
YouTube. 
(www.groei.nl/bloemschikken) 
(www.youtube.com) 

 
IJskoud de eerste 
 
Over de zomer kan ik zingen, 
Ook de lente krijgt mijn lied. 
Maar ik kan mij niet bedwingen 
Bij de eerste sneeuwklokspriet. 
Die eigenwijze witte donder 
Die zich door de korstgrond spietst,  
Is voor mij een wilskrachtwonder, 
Want wie bloeit nou als het vriest? 
En daarom, als de kou de grond kust, 
Laat ik mijn wanten in de kast 
En kniel met blote handen 
Voor mijn eerste voorjaarsgast. 
 
Jan Balkon 
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De voorbereidingen van Gardenista zijn in volle gang en de organisatie 
had gehoopt het groene festival eind mei 2021 te houden, een jaar na 
de eerste noodgedwongen verplaatsing in verband met het coronavirus 
COVID 19. Helaas stabiliseert de situatie rond het virus zich nog 
steeds niet voorspoedig. Dit zet een streep door een goede én veilige 
voorbereiding van het festival. 
In overleg tussen Team Gardenista en Groei & Bloei bestuur en 
ledenraad is besloten het festival te verplaatsen naar 22 tot en met 26 
september 2021. Het belang van ons aller gezondheid staat voorop. 
Het najaar biedt nog steeds volop mogelijkheden tuinieren te beleven 
en te vieren tijdens het groene festival Gardenista. 
Alle voorbereidingen voor het festival kunnen nu gestaag verder 
worden opgepakt door een gedreven team. De tweede editie van het 
festival Gardenista vindt plaats op de historische buitenplaats De 
Alerdinck in Laag Zuthem. Het royale terrein biedt volop mogelijkheden 
om rekening te houden met de COVID-19 richtlijnen en is zeer geschikt 
om iedereen op een veilige afstand gastvrij te ontvangen en verbinding 
in groen te bewerkstelligen. Wordt vervolgd…. 
 

Tulpen tip 
Tulpen kunnen zelfs op de vaas nog enkele 
centimeters groeien. Houd hier rekening mee bij 
het verwerken.Om te voorkomen dat de tulpen 
gaan hangen, kun je een gaatje in de stengel 
maken. Prik met een speld ongeveer 1 centimeter 
onder de bloemknop dwars door de stengel. Rol 
de tulpen, voor je ze op de vaas zet, strak in 
papier en laat ze zich twee uur volzuigen met 
water. De bloem trekt dan recht, zodat je er op de 
vaas veel langer plezier van hebt. 



	 7	

Bollenmand tip 
Misschien heb jij, net als ik, het afgelopen najaar 
een bollenmand gevuld. De eerste puntjes komen bij 
die van mij boven, zie foto. Ze hebben nog weinig 
kleur omdat de mand ivm de regen in het donker 
onder een afdakje stond. Inmiddels staan ze buiten 
waar ze bladgroen kunnen gaan maken. Het gaas is 

om te voorkomen dat de woelmuizen de bollen opgraven, als het loof 
boven komt haal ik het gaas weg. 
De bollenmand moet je net als alle potplanten goed verzorgen dan heb 
je er het meeste plezier van. Zet de mand op een beschutte plek in de 
zon of half schaduw en houdt de mand relatief droog maar voorkom 
uitdrogen. Op zoek naar vocht maken de bollen veel wortels en kunnen 
ze de verdamping in het voorjaar goed aan. Bij langdurige regen de 
mand onder een afdakje plaatsen, is de grond lange tijd te nat dan 
kunnen de bollen gaan rotten. Lichte vorst is geen probleem maar 
voorspellen de weerberichten temperaturen beneden de -5°C, plaats 
de mand dan in een onverwarmde schuur of kas. Is deze niet 
voorhanden dan de mand inpakken in bubbeltjesplastic of jute en uit de 
schrale wind zetten. Is de regen of vorst periode voorbij dan kan de 
mand weer naar buiten. 
Wanneer al het loof boven staat kan de grond, omdat er veel bollen in 
de mand staan, snel uitdrogen. Controleer dus regelmatig of de grond 
nog vochtig is. Als een soort bloembollen bijna is uitgebloeid, de pot 
bemesten en de bloemstengels afknippen. Dit steeds herhalen tot de 
laatste soort uitgebloeid is. Door ze te bemesten kunnen de bollen 
voedsel opslaan voor de bloei van volgend jaar. Laat de mand ook in 
de zomer niet helemaal uitdrogen geef zo nu en dan water. Eventueel 
kan je wat zomergoed bovenop de bollen planten. Succes ermee! 
Michèle Hillebrands 
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Boekentip 
Levende bermen 
Nederland heeft ruim 150 duizend 
kilometer aan wegen en dus twee keer 
zoveel kilometers berm. Dat is gewoon 
een landschap op zich. Als je dat goed 
beheert heb je zomaar een ecologische 
verbindingszone!  
Rita van Biesbergen fotografeerde een 
jaar lang de bermen van de Weg van 
de Toekomst, de N329 bij Oss waar op 
een vernieuwende manier niet alleen de weg maar ook de bermen zijn 
aangepakt. 
In een Atlas van favoriete bermen worden voorbeelden van 
inspirerende oude en nieuwe bermen getoond en natuurlijk ontbreken 
de aanbevelingen voor een natuurvriendelijk bermbeheer niet. 
Foto’s: Rita van Biesbergen.Teksten: Tijs van den Boomen, Marion de 
Boo, Michel Heesen, Paul Roncken. Uitgeverij Blauwdruk 
ISBN 9789075271980. Prijs: € 24,50 
 

Tuinieren met wilde planten 
Iedere dag genieten van een weelderige 
bloemrijke tuin met de vele dieren die 
daar leven zoals vogels, salamanders, 
kikkers, muizen, vlinders en wilde bijen. 
Een tuin vol leven, een stukje natuur 
zelfs midden in een dorp of stad.  
Tuinieren met wilde planten laat zien hoe 
je zo’n eigen stukje natuur creëert. Niet 
alleen als je een flink stuk grond bezit, 
ook in je kleine stadstuin, op je dakterras 
of balkon is er veel mogelijk. Stevens 

geeft adviezen over hoe je kunt beginnen met een natuurtuin, over 
waterpartijen, groene daken, en welke planten, struiken en bomen je 
het best kunt gebruiken. Daarnaast geeft hij lijsten van planten die 
specfiek geschikt zijn voor zon, schaduw, dak- of geveltuinen. De 
praktische adviezen zijn geïllustreerd met kleurrijke reportages. Dit 
maakt Tuinieren met wilde planten een rijk boek dat de natuur dichter 
bij huis brengt. Schrijver Martin Stevens. Uitgeverij Noordboek.  
ISBN 978 90 5615 608 4. Prijs € 19,90  



	 9	

 
De tuinpen 
Op het moment dat we allebei ons werkzame leven hadden afgesloten, 
zijn we op zoek gegaan naar een woonplek met meer groen en 
bosgebied in de buurt. Dit na jaren in Stiens te hebben gewoond. 
Wij vonden deze unieke plek in het buitengebied van Wijnjewoude. De 
grootte van het perceel van 2200 vierkante meter sprak ons aan omdat 
we ook graag veel siertuin en een moestuin wilden aanleggen. 
Het perceel lag oorspronkelijk aan een oude landweg, welke door de 
ruilverkaveling is vervallen. Het ligt 400 meter van de weg af naast een 
stukje bos met vrij uitzicht over de weilanden, uitkijkend naar  een 
bosrand. 
De bestaande tuin bestond voornamelijk uit gazon met een kleine 
border voor kruiden. Verder coniferenhagen, beukenhaag als 
afscheiding met de buren, meerdere eikenbomen, een oude lindeboom 
,rododendrons, witte meidoorns en een prachtige Acer palmatum 
purpureum. Op het gazon stond een getopte zilverspar. 
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In december 2016 zijn we hier gekomen en moesten direct aan de bak 
met het ruimen van het herfstblad ( zo'n 7 kuub). We zijn begonnen 
met het maken van ons wensenlijstje wat betreft het inrichten van de 
tuin en het opstellen van een plan. Onze wensen waren: de bestaande 
beplanting (bomen en struiken) zoveel mogelijk behouden, het creëren 
van bloemrijke borders, aanleg van een vijver, moestuin opzetten, 
enkele fruitbomen planten, een pergola maken voor klimrozen en 
wysteria's, tevens speelruimte voor de kleinkinderen behouden. 
 
Nu het plan van aanpak. De vorige bewoonster vertelde ons dat er 
niets wilde groeien of zeer matig. Dit werd bevestigd door de boer. Het 
land was oorspronkelijk heidegebied en is begin 19e eeuw ontgonnen. 
De bovenlaag is zandgrond en daaronder wat veen. Op 1 meter diepte 
zit een harde leemlaag. Dus de structuur van de bovenlaag moest 
verbeterd worden. Hiervoor hebben we 2 x 10 kuub compost laten 
bezorgen. Verder zijn er mineralen en op de zeer droge delen bioclay 
bentonite toegevoegd. Daarnaast hebben we een paar kilo wormen 
besteld en deze her en der verspreid door de tuin. 
Om de structuur van de grond zo min mogelijk te verstoren wilden we 
geen gebruik maken van grote werktuigen. Dus alles handmatig 
aanpakken was ons devies. We hebben heel wat kruiwagens 
versjouwd. 
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In het voorjaar 2017 zijn we met de moestuin begonnen. Dit stuk 
hebben we eerst van gras, onkruid en dergelijke  ontdaan. Daarnaast 
hebben we een afdeling composteren gemaakt. Op de toekomstige 
moestuin is compost en mest aangebracht. Vanuit de vorige tuin 
hadden we o.a. Bessenstruiken (braam, rode bes en witte aalbes, 
kruisbes en frambozen ) meegenomen. Daarnaast enkele rode 
rabarberwortels. Jammer genoeg hebben enkele struikjes het niet 
overleefd. 
In de voortuin hebben we een border gemaakt van zo'n 30 vierkante 
meter om de meegenomen borderplanten een plek te kunnen geven. 
Het riet van de woonboerderij was in slechte staat en was aan 
vervanging toe. Deze klus was rond mei in 2018 gepland en is als 
zodanig ook gebeurd. Verdere uitvoering van onze plannen tot dat 
moment was niet mogelijk. 
In de zomer van 2018 werden we 's morgens opgeschrikt. We keken 
naar buiten en wisten niet wat we zagen. De 180 koeien van de boer 
waren van schrik van het padje af en stonden met z'n allen in onze 
tuin. Perplex bleven ze staan en de in allerijl gewaarschuwde boer en 
buurtgenoot kwamen aangesneld. Toen begon de rodeo in het klein. 
Het gras was vernield, de getopte zilverspar midden op het gazon had 
een aantal geknakte takken. Wonderwel waren ze niet in de borders en 
moestuin  gelopen. De zilverspar is in de loop van het jaar gekapt en 
daar is de vijver aangelegd. 
De koeien zijn overigens niet de enige bezoekers in onze tuin. Om de 
week komt de familie das struinen naar engerlingen en emelten. Het 
gras is dan op verschillende plekken flink omgewoeld. Daardoor hoeft 
ons gazon er niet strak bij te liggen, er staan ook madeliefjes, 
paardenbloemen en klavertjes in. 
In het najaar 2018 zijn we de borders, grenzend aan onze 
woonboerderij gaan aanleggen. Vele bollen besteld en in het voorjaar 
2019 de beplanting aangebracht. Voor de border langs de 
woonboerderij hebben we gekozen voor overwegend blauwe kleuren 
met rood paarse accenten, zoals lupines, salvia's, geraniums, 
pioenrozen en rozen. De border richting weiland heeft voornamelijk de 
kleuren roodpaars , wit en violet gekregen. Zoals o.a. Campanula, 
persicaria, delphinium, floxen, nepeta, gypsophila en monarda. 
Daarnaast hebben we her en der de nodige rozen geplant. 
Omdat we een deel van de grote parkeerplaats wilden veranderen in 
een border, hebben we een start gemaakt met het ruimen van puin, 
ondergegraven tegels en dergelijke. 
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Daar is een border gecreëerd met voornamelijk eenjarige planten. 
Begin 2019 zijn we gestart met het uitgraven van de vijver, wat een 
hele klus is geweest. Dit mede door de dikke leemlaag en de 18 kuub 
grond die eruit is geschept. De grond die vrijkwam, hebben we gebruikt 
om het aflopende gazon richting sloot te verhogen en een talud te 
maken grenzend aan de vijver. Voor de rand van het talud hebben we 
afgebroken bomen uit het aangrenzende bos (met toestemming van de 
eigenaar) gebruikt. We zijn beloond voor ons werk aan de vijver. Het 
ijsvogeltje kwam de volgende winterperiode meerdere keren een 
bezoekje brengen om een visje te verschalken. Vol verwachting kijken 
we uit naar het volgende bezoekje deze winter. 
In het najaar hebben we de grote coniferenhaag verwijderd en zijn we 
na het puinruimen begonnen met de borderaanleg. Deze is ongeveer 
80 vierkante meter. Er is een grindpad aangelegd door de border en dit 
pad is overkapt met een pergola van ong. 7 meter, waarlangs de 
rambler Wedding Day, een gele klimroos, kamperfoelie en meerdere 
wysteria's zijn geplant. Voor een natuurlijke afscheiding hebben we 
aan de kant van de parkeerplaats een aantal heesters geplant, zoals 
magnolia, ribes en sering. 
In de buurt woonde een oude man die ooit landarbeider is geweest. Hij 
nam uit het land altijd de zwerfkeien mee. Toen zijn huis leeg kwam te 
staan, werd ons door de zoons en berg keien aangeboden, waar we 
blij mee zijn. Ze zijn gebruikt als afscheiding van parkeerplaats en 
border. Tevens zijn ze voor een vijverloopje gebruikt. 
Om een verbinding te maken tussen de voor-en achtertuin hebben we 
een aan tal leifruitbomen in elkaars verlengde geplaatst. Dit is een 
Gieser Wildeman, een Notarisappel en een Rajka handappel. 
Verder hebben we op het gazon in de voortuin een zoete kers (Van), 
een pruim (dubbele Boeren witte)en een handpeer (conference) 
geplant. 
De kwekers waar we onze planten hebben aangeschaft zijn o.a.: Folz 
in Meeden, De Kleine Plantage in Eenrum, Esveld in Boskoop, Visser 
in Lippenhuizen, De Border in Delden en voor de bollen Nijssen bulbs 
in Heemstede. 
We zijn erg blij met de vaste en eenjarige planten die Margot Witlox 
ons in de loop der tijd heeft gegeven. Geeft ons ook nog steeds 
inspiratie om zelf te zaaien. We denken erover om in de toekomst onze 
tuin een keer open te stellen voor publiek. Dan kunt u eens komen 
kijken naar het resultaat. U leest het t.z.t. wel in De Fleurbringer. 
Clemens en Willy van den Brink 
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Recept champignonsoep 
Het is begin januari. Op het moment van schrijven is er nog weinig 
winters weer te bespeuren. Maar een zelfgemaakt champignonsoepje 
zal vast wel goed smaken. Dit recept is van chef-kok Marco 
Poldervaart van ’t Havenmantsje in Harlingen. Ik heb deze variant voor 
het eerst geproefd bij een vriendin. Ondertussen is het al enkele jaren 
ons vaste familierecept bij feesten en partijen.  
 
Ingrediënten 
50 gram boter 
Halve ui  
wit van 1 prei 
4 takjes tijm 
1 bakje champignons 
60 gram bloem 
2 bouillonblokjes 
800 cc water 
125 cl. Slagroom 
½ bekertje crème fraîche  
Peper en zout 
 
Bereiding: 50 gram boter voorzichtig smelten. Hierin een half uitje en 
het wit van 1 prei op matig vuur aanfruiten. Tijm en wat champignons in 
plakjes toevoegen, nog ongeveer 5 minuten aanfruiten. 60 gram bloem 
toevoegen. Dit is de basis van de soep8 dl bouillon van champignons 
of bospaddestoelen toevoegen en 1 á 2 minuten koken 
Zeven of in de keukenmachine (volgens Marco, ik zet de staafmixer 
erin) 
Slagroom en half bekertje crème fraîche  toevoegen 
Rest champignons in plakjes in de soep zachtjes gaar laten worden. 
Soep afproeven 
Eventueel wat peper en zout toevoegen. Eet smakelijk 
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Valt er nog iets te beleven!? 

Stinzeplanten 
Voor de liefhebbers van voorjaarsbollen en stinzenplanten begint het 
feestje weer bijna, de eerste blaadjes staat al boven de grond en hier 
en daar bloeit al een vroege sneeuwklok. Als het een beetje meezit 
kunnen de volgende activiteiten misschien doorgaan. De Boschoeve 
heeft op 11, 12, en 13 januari het sneeuwklokjesfeest op de agenda 
staan (www.boschhoeve.nl/activiteiten/).  
IVN afdeling NOFriesland organiseert op 17 april een Stinzenflora 
fietstochter. De tocht is ongeveer 12 KM lang en start in Ternaad, meer 
info zie website (www.ivn.nl/afdeling/noordoost-friesland/activiteiten). 
Op de de website Stinzenflora Monitor 2021, is binnenkort de actuele 
informatie over bezoektuinen te vinden (stinzenflora-monitor.nl).  
 
Tuinvogeltelling 
Op 29, 30 en 31 januari wordt door de Vogelbescherming weer de 
nationale tuinvogeltelling, georganiseerd. en Sovon vogelonderzoek. 
In combinatie met de resultaten van andere jaren geeft dit een beeld 
van de aantallen en soorten vogels in onze tuinen. Op de website van 
de vogelbescherming vindt je alle informatie, 
(www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling). 
 
Bloeiende bermen in Friesland 
Ook een steentje bijdragen aan bloeiende bermen? Floron en de 
Vlinderstichting startten in 2017 de campagne ‘Mijn Berm Bloeit’ om 
aandacht te vragen voor de achteruitgang van de bloemenpracht in 
onze bermen. Met dit inventarisatieproject probeert Floron antwoord te 
krijgen op de vragen: Waar komen planten voor? Hoeveel zijn het er? 
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Gaan ze voor- of achteruit? Help mee de bloemenrijkdom van onze 
bermen in kaart te brengen. Kijk voor meer informatie op de website 
van Floron (www.floron.nl/bermen). Daar kan je een herkenningskaart 
de handleiding en het telformulier vinden. Op de kaart van Nederland  
die daar getoond wordt kan je zien dat er rond Drachten nog heel wat 
bermen geteld kunnen worden.  
 

Digitale lezing Burgers Zoo: Van alg 
tot orchidee, 20 januari 
Hoe zag de wereld eruit voor de 
bloemplanten domineerden? Welke 
handige aanpassingen hadden planten 
nodig om vanuit de zee het land te 
veroveren? En wat gebeurde daarna? 
Biologe en rondleidster van Burgers’ Zoo 
Selma Renting neemt je mee op een 
verrassende tijdreis langs de evolutie 
van planten.  
Aanmelden voor deze lezing kan via de 

website (www.burgerszoo.nl/actiepagina/avondlezingen). 
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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. 
 
 

 
Fleurbringer 
Kopij voor de volgende 
Fleurbringer inleveren bij 
Margot Witlox voor 15 maart: 
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 Open: 
9825 TK – Lucaswolde half april t/m september  vrijdag 13 - 17 u. 
www.degroenegast.nl zaterdag 10 - 17 u. 
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