januari/maart 2022

De Fleurbringer
GROEI&BLOEI

Afdeling Drachten en Omstreken

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

Vaste planten, siergrassen en haardhout

Welkom van ma. t/m vr. van 9. tot 17. uur.
Op zaterdagen van half april tot half oktober
van 10.00 tot 16.00 uur geopend met uitzondering
van de zomervakantie in het noorden.
00

00

zaterdagen in de schoolvakantie in het Noorden gesloten !

koffie/theeschenkerij

Passiflora Vaste Planten
De Akkers 5
9204 WE Drachten
T: 0512 580771
M: 06 202 496 76
www.passifloravasteplanten.nl
info@passifloravasteplanten.nl
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Voorwoord
2022 is een jubileumjaar, Groei&Bloei /
KMTP bestaat 150 jaar en daar gaat dit jaar
uitvoerig aandacht aan besteed worden. In
ons landelijke tijdschrift leest u daar meer
over.
Na tien jaar vindt ook weer de Floriade
plaats, deze keer in Almere. Groei&Bloei
staat daar uiteraard ook met een mooie
stand. Hopelijk komt er nu ook eindelijk weer
de tweede editie van Groei&Bloei’s eigen
Gardenista. Al met al evenementen om echt
naar uit te kijken.
Wanneer deze Fleurbringer bij u in de
mailbox binnenkomt of op de mat valt is de
eerste maand van dit jaar al weer enkele
weken oud. Op moment van schrijven zitten
we nog midden in een lockdown. Er valt nog
niets te zeggen wanneer het weer mogelijk is
voor Groei&Bloei om iets te organiseren. Die
onzekerheid heeft ons in ieder geval wel
laten besluiten om de lezing in februari niet
voor te bereiden. Zoals bekend is in die
maand ook altijd de ledenvergadering. Die
gaan we zoals het er nu voor staat eind
maart houden vooraf aan de lezing van Brian
Kabbes. We hopen en rekenen met deze
spreker op een volle bak. Terwijl ik dit zo
opschrijf realiseer ik me gelijk hoe bizar dit eigenlijk klinkt na twee jaar
Corona. De voortekenen wijzen op een negatief effect op het
verenigingsleven na twee jaar stilstand. Ik hoop dat dit voor een
tuinvereniging als die van ons in mindere mate geldt. Van werken in de
tuin worden mensen in het algemeen blij en gelukkig. Dit jaar bieden
we u ook weer de mogelijkheid om diverse open tuinen te bezoeken.
Dat was vorig jaar een van de weinige activiteiten die door konden
gaan, we gaan er van uit dat het dit jaar eveneens kan. Met alle
evenementen die landelijk gepland zijn en met een bezoek aan de
mooie tuinen in eigen omgeving wens ik jullie allemaal een fijn, fleurig
en vooral gezond nieuw tuinjaar toe.
Jan Galema, voorzitter
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Fryslân iepenet syn tunen
In deze sombere, natte, winterse dagen kun je nog nauwelijks denken
aan een zomer vol tuinbezoek. De commissie voor de Open Tuinen
Dagen heeft echter al in november de eerste stappen gezet naar de
organisatie van een nieuwe editie “Fryslân iepenet syn tunen”.
Tuineigenaren die in het verleden hebben meegedaan, ontvingen hun
uitnodigingen al enkele weken geleden. Maar mocht u ook mee willen
doen en uw tuin tijdens één of meerdere weekends open willen stellen
voor bezoek, dan bent u van harte welkom.
De data zijn:
21 en 22 mei
18 en 19 juni (Landelijk Open Tuinen Weekend)
9 en 10 juli
30 en 31 juli
27 en 28 augustus.

Deelnemende tuineigenaren geven zelf aan in welke weekenden hun
tuin te bezoeken is. Een tuineigenaar dient lid van de vereniging Groei
& Bloei te zijn. Entree is gratis, maar voor een consumptie kan wel een
vergoeding gevraagd worden. Openingstijden: 10.00 - 17.00 uur.
Graag zien we jullie reactie tegemoet via mailadres:
maaikebijker@kpnmail.nl met de volgende gegevens:
➢ naam van de eigenaar, volledig adres met postcode, telefoonnummer
en mailadres
➢ eventueel: naam van de tuin
➢ korte omschrijving van de tuin, max. 65 posities (incl. spaties)
➢ welke weekenden de tuin geopend zal zijn (alleen een zaterdag of
zondag mag ook)
Graag wel zo spoedig mogelijk omdat de productie van de brochure in
volle gang is.
Als er nog vragen zijn, neem dan contact op met Jan Galema e-mail:
jangalema@gmail.com
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Floriade 2022 in Almere van 14 april tot en met 9 oktober.
De Floriade is een wereldtuinbouwtentoonstelling die slechts één keer
in de 10 jaar in Nederland plaats vindt. Het thema van de Floriade is:
Growing Green Cities. Nederland verstedelijkt in rap tempo. Hierbij is
de tuinbouw van essentieel belang. Groei&Bloei is ook op de Floriade
vertegenwoordigd. Om de stand te bemensen werd een oproep
gedaan voor vrijwilligers. Het formulier hiervoor was bij de laatste editie
van het tijdschrift Groei&Bloei gesloten. Mocht u mee willen helpen,
aarzel niet en meldt u aan.

Gardenista 2022 van 25 tot en met 29 mei
De voorbereidingen van Gardenista, het groenfestival in Nederland,
zijn in volle gang en de organisatie had gehoopt het groene festival in
september 2021 te houden, ruim een jaar na de eerste
noodgedwongen verplaatsing in verband met het coronavirus COV-19.
Dit kon helaas niet doorgaan. Maar er komt een nieuwe kans.
Alle voorbereidingen voor het festival zijn gestaag verder gegaan en
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 COV-19 richtlijnen en is zeer geschikt
om iedereen op een veilige afstand gastvrij te ontvangen en verbinding
in groen te bewerkstelligen.
Klinkende namen als Modeste Herwig, Hans Kramer van kwekerij De
Hessenhof, Harry Pierik en de Tuinen van Mien Ruys delen hun
inspiratie en kunde. Bekende en jonge talentvolle bloemarrangeurs
verzorgen demonstraties en moestuinierders laten je proeven van
eetbare bloemen. Alle ingrediënten zijn aanwezig voor een gezinsdagje
uit of uitje met de tuinvereniging.
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Groengroep
In de vorige Fleurbringer hebt u al kunnen lezen dat we wat versterking
kunnen gebruiken. Vindt U het leuk om met andere enthousiastelingen
op een donderdagmiddag
(ongeveer één keer per 4
á 5 weken) een
bloemwerk te maken aan
de hand van een
voorbeeld dat we met
elkaar hebben
uitgezocht? Meldt U dan
aan of vraag wat nadere
informatie. U kunt terecht
bij Ellis van der Iest 0628137169.

Op de foto’s ziet u een
paar werkstukken die
gemaakt werden als
kerststuk.

Einde van een tijdperk
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan en de tijd van gaan is nu
gekomen, dit was onze laatste Fleurbringer. Met veel plezier hebben
we ons ruim 10 jaar in meer of mindere mate, op verschillende vlakken,
ingezet voor ons clubblad. Wij hebben inhoud samengesteld, vele
stukjes geschreven, leden en bestuur aangespoord iets te schrijven,
de opmaak gedaan, bestanden naar de drukker gestuurd, blaadjes van
de drukker gehaald, adresstickers geplakt en blaadjes bij de post
afgeleverd. Wij vinden dat het mooi geweest is.
We wensen onze opvolgers succes.
Margot Witlox en Michèle Hillebrands
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PROGRAMMA GROEI&BLOEI DRACHTEN 2022
Lezingen
- 31 maart
Brian Kabbes Vaste planten / ledenvergadering.
- September ………
Rotsplanten
- Oktober
………
Sissinghurst
De lezingen worden gehouden in Ontmoetingscentrum Carré, De
Velden 1, 9204 WH Drachten.
Plantenmarkt
7 mei
Groenmarkt bij de Tropische Kas,
Kerkepad Oost 16A, 9244CE Beetsterzwaag.
Tuinen bezoeken
- Fryslân iepenet syn tunen,
21/22 mei, 18/19 juni, 9/10 juli, 30/31 juli, 27/28 augustus.
- “Dagje op stap” met Leden kijken bij Leden, info volgt.
Excursies en evenementen
- 25 t/m 29 mei, Gardenista, Buitenplaats Den Alerdinck,
Den Alerdinckweg 1, 8055PE Laag Zuthem.
- 14 april t/m 9 oktober, Floriade, Expo Almere.
- Oktober
Fruitrassen en ciderproeverij Fruithof Frederiksoord,
Majoor van Swietenlaan 1a, 8382CE Frederiksoord
Bloemschikcursussen
- Voorjaarscursus 2022 bloemschikken voor beginners en
gevorderden,11 januari (vervallen) 8 februari, 8 maart, 5 april, 26 april.
- Najaarscursus bloemschikken, data volgen.
De cursussen worden gegeven in MFC De Wier, De Telle 21, 9247 BH
Ureterp.
Bloemschikdemonstraties
- 19 maart
Noord Nederlands Bloemschikevenement.
- April
Bloemschikdemonstratie door Ilona Oostenveld.
- November Bloemschikdemonstratie Hanneke Frankema.
Het Noord Nederlands Bloemschikevenement en de
bloemschikdemonstraties vinden plaats in MFC De Wier, De Telle 21,
9247 BH Ureterp.
Workshops
- 19 maart / - 9 april Zaaiworkshop.
- September
Trog maken (na de lezing van september).
- November
Bollenmand vullen met Johan Bergsma.
- December
Kerstkrans maken door Minke Hoekstra.
En verder
- Augustus
Natuurmarkt bij de Kruidhof in Buitenpost.
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Zaaiworkshop
Dit voorjaar verzorgen de leden van De Zaaiclub een workshop zaaien.
Verdeeld over twee lessen komen alle aspecten van het zaaien,
verspenen en de verzorging van de plantjes aan de orde.
Tijdens de eerste les beginnen we met een stukje theorie, daarna gaan
we zaaien. Aan het eind van de les neem je een kweekbakje met
zaaisels van acht verschillende planten mee naar huis. Thuis vertroetel
je deze en na drie weken kom je met de ontkiemde zaailingen naar de
tweede les om ze te verspenen.
Je hoeft zelf niets mee te nemen wij zorgen voor het benodigde
materiaal, koffie/thee en koek. De workshop kost €30,- voor leden van
G&B, De Wrottersploech en de Tropische kas. Betalen kan op de
eerste cursusavond, graag gepast geld meenemen.
De lessen zijn op zaterdag 19 maart en zaterdag 9 april, van 14.00 tot
16.00 uur, in het informatiecentrum van De Wrottersploech,
“De Zandige Wijk”, Noorderend 20 A, 9207 AL Drachten.
Voor opgave en informatie kunt u bellen, 0652477884,
of email: susan.wijting(at)xs4all.nl Opgeven kan tot 1 maart.
Wie kent deze plant?
In de vorige Fleurbringer
stond een foto met de
vraag “wie kent deze
plant?” Eelke Lap berichtte
ons dat het om de klis of
klitwortel ging. Naarmate
het seizoen vorderde werd
het geheel duidelijk. De
klitten kwamen
tevoorschijn en de naam
werd direct verklaard.
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Verslag bollenmand
vullen
Donderdag 4 november
jl. werden onder grote
belangstelling (30
personen) bollenmanden
gevuld met
voorjaarsbloeiende
bollen. Johan Bergsma
gaf de workshop. Hij had
alles perfect voorbereid.
De bollen waren voor
iedereen afgepast in
zakjes beschikbaar.
Onder zijn deskundig
advies werden de bollen
in de manden geplant.
Bovenop deed hij geen
viooltjes zoals eerder wel
werd gedaan. Hij maakte
er een tafereeltje van dat
bij het seizoen paste. De
mand werd afgedekt met
blad, een beetje potgrond
en nog wat takjes. En nu
maar afwachten wat er
tevoorschijn gaat komen. Ik heb al even onder het blad gegluurd en de
eerste groene puntjes zijn al zichtbaar. Nog even en dan kan het blad
verwijderd worden om de bolletjes in volle glorie tot bloei te laten
komen. Nog wel even oppassen als het behoorlijk gaat vriezen. Indien
het kouder wordt dan 4 á 5 graden onder nul de mand beschermen
met noppenfolie om bevriezen van de bollen te voorkomen.
Verslag van de lezing door Alie Stoffers
Bollen in de border, 11 november 2021.
Aanwezig 17 personen. Vanwege Corona valt de opkomst tegen.
Voordeel is dat afstand houden met gemak lukt.
Een lentetuin moet eigenlijk vloeiend overlopen in de zomertuin met
vooral voldoende dichte beplanting. Algemeen geldt hoe meer bollen
hoe beter.
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Alie Stoffers liet veel dia’s zien van voorbeelden van duobeplantingen. Welke planten horen heel goed bij elkaar. Eenmaal
geplant moeten de bollen er eigenlijk niet weer uitgehaald worden,
maar moet je gaan voor verwildering. Voorbeelden van plantenduo’s
waren (1) Scilla onder Primula’s, gevolgd door Tête-à-tête narcis,
Lunaria (éénjarige Judaspenning) en daarna neemt de vaste plant het
over. (2) blauwe druifjes onder rozen, dit concurreert niet met elkaar.
(3) Narcissen en/of witte muscari onder Brunnera (Black Frost). (4)
Tulp Verona en de Euphorbia Characias. (5) Tulp Sweetheart en
Budlight (ietsje later dan Sweetheart) na de narcis Segoria. (6) De Iris
hollandica Yellowwhite met de Friteleia ‘Koningin Fabiola’. (7) Dicentra
spectabilis ‘Alba’ onder de Helleboris. De Dicentra ‘Alba’ is een
“strooiplant”, liever niet in een groepje bij elkaar. Mooie combi is ook
de tulp ‘Carneval de Rio’ met de Dicentra ‘Valentine’. Mengsels met

Erisymum (vooral in Engeland) zijn heel mooie combinaties.
Sneeuwklokjesboom is goed te snoeien. Frittilaria, Camassia en
vogelmelk houden van natte grond. Frittilaria mag gerust een tijd
onder water staan maar vereist wel een zorgvuldig omgaan met de
bol. De tulp Red Head is erg mooi maar moeilijk verkrijgbaar. Bij
sieruien kun je al het blad (wordt al gauw lelijk) wegknippen als de bol
er is. Dit is ook de enige bolsoort waarbij dat kan.Tot slot liet Alie nog
veel foto’s zien van enkele tuinen in de polder, bijvoorbeeld de
Pegasushof.
Jan Galema
Verslag van de lezing door Andries Bierling
Botanische Rariteiten, Epimediums en Echinacea’s door Tuingoed
Foltz in Meeden, 21 oktober 2021.
25 Mensen kwamen naar de lezing van Andries luisteren. Aan de
hand van een plantenlijst vertelde hij vol vuur over de boerderij met
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moerbedden, de Echinacea- en prairietuin, de Salvia- en grassentuin,
de Salviatuin in de nazomer, de Varentuin, De kleine Amazone en de
Jungletuin. Dit alles werd vergezeld van prachtige plaatjes.
Gelukkig had Andries ook een deel van zijn collectie planten
meegenomen. Deze verwisselden in de pauze en na afloop gretig van
eigenaar.

Wat de epimediums betreft, adviseerde Andries om begin februari het
blad af te knippen als het lelijk is geworden. Je bent dan vroeg genoeg
om de aanstaande bloemen niet te beschadigen. De echinacea’s
willen in de winter graag droog staan. Een temperatuur in februari tot
en met april boven het vriespunt in een natte tuingrond betekent toch
vaak het einde van deze planten. Ook staat de echinacea graag aan
de rand van de border in de ruimte met bijvoorbeeld zachte grassen in
groepjes erom heen.
Maar ook een kwekerij wordt af en toe geplaagd door de natuur. In juni
van 2021 gingen door een windhoos wel 30 bomen plat. Dat is wel
even slikken. Dus ja, we moeten allemaal wel kunnen incasseren. En
uiteindelijk biedt zo’n ramp ook weer nieuwe kansen. Optimisme is
een belangrijke raadgever.
Margot Witlox
Tuintip
Je kennis even opfrissen en voor het nieuwe seizoen de juiste
beslissingen nemen voor het bevorderen van een gezonde bodem?
Neem dan even de tijd en kijk naar een filmpje op Youtube.com: Grond
is een levend organisme . Doe er je voordeel mee.
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Afscheid van de Karmeltuin.
In 2000 kwam bij het bestuur van "Groei en Bloei" de vraag van Ietsje
Hofstra of er ook vrijwilligers waren voor hulp bij het onderhoud van de
tuinen van het klooster. De drie vrijwilligers die de tuin onderhielden
hadden dringend hulp nodig. Andrys Pebesma en Nel Jansma hebben
deze oproep opgenomen in het convocaat van de vereniging. Met de
mensen die zich aanmeldden kon een mooie groep vrijwilligers worden
gevormd.

Ik had net een cursus tuinontwerpen gedaan. Ietsje heeft me daarom
gevraagd een nieuw ontwerp voor de borders te maken. Andrys had
veel planten voor een klein prijsje te koop. Die planten hebben we
dankbaar gebruikt. Verder hebben we nog wat bijgekocht en gekregen.
In oktober/november zijn we begonnen met het leeghalen van de
borders. Veel van de planten hebben we hergebruikt. In de borders zat
helaas ook veel zevenblad en kweek. Verder was de Guldenroede te
goed vertegenwoordigd. In het najaar van 2000 hebben we één border
opnieuw ingericht. De andere borders zijn in het voorjaar van 2001
opnieuw ingeplant. De bollen die in de tuin stonden zijn in groepjes bij
elkaar gezet en staan ieder jaar volop in bloei! Sneeuwklokjes,
narcissen, roze boshyacinten en enkele rode tulpen. Alles wordt in
grote groepen geplant.
Van de drie vrijwilligers die al in de tuin werkten zijn twee nog lange tijd
actief gebleven. Jan onderhield met name de binnentuin en de
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groentetuin was de specialiteit van Bart. Beiden zijn helaas al een tijd
geleden overleden. Ook van de andere vrijwilligers hebben we een
aantal verloren en anderen zijn gestopt. Gelukkig hebben zich steeds
weer nieuwe vrijwilligers gemeld. We hebben nog steeds een groepje
van 11 personen waaronder een aantal vanaf het begin.
We beginnen elk jaar op de tweede vrijdagmorgen in maart. Dit is één
keer niet gelukt vanwege sneeuw en vorig jaar niet door de corona
epidemie. Als het regent blijven we lekker thuis. We stoppen einde
oktober en de laatste vrijdag in november wordt er nog een keer blad
opgeruimd.
Het werken in de tuin is altijd ontspannend en rustig. Ietsje en Jan
hebben steeds goed voor ons gezorgd. We beginnen met een kop
koffie en bespreken wat er moet gebeuren. Halverwege de ochtend is
er nog een keer koffie met koek of gebak.
In de nazomer gingen we met de partners een dag op stap met één
van de oldtimer bussen van "Jan Hofstra Reizen". Jan maakte hiervoor
altijd een mooi en afwisselend programma. Aan deze reisjes kwam na
het overlijden van Jan een einde.
Daarnaast was er ieder jaar een nieuwjaarsbijeenkomst met een
stamppottenbuffet voor alle vrijwilligers van het klooster.
Door de verkoop van het klooster komt er nu een einde aan al deze
activiteiten. Dit is eind juli gevierd met een afscheidsbijeenkomst met
buffet voor de vrijwilligers. Het klooster wordt verbouwd voor de
opvang van demente bejaarden.
De nieuwe eigenaren hebben de
tuingroep gevraagd de tuin te
onderhouden tot het einde van dit
jaar. Dat hebben we graag
gedaan. Nog één keer blad harken
en dan zit het er op voor ons. Het
is een fijne tijd geweest met een
fijne groep die het uitstapje op
vrijdagochtend naar de karmeltuin
nog wel even zal missen.
Iedereen heel hartelijk bedankt!
Jitske Bargerbos
25 oktober 2021
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Januari
Viburnum Bodnantese koketteert
wat blosjesrood en bleekjes ogenwit;
de naaktbloeier, puur kultuur, als volleerd
amateur-acteur. Ik zou voorjaarsfit
en woordvast willen zijn, opdat verweerd
door jaren toch de gratie triomfeert;
Viburnum-tuiltje sneeuwbal-koketteert.
Debatterende ganzenvlucht groepeert
Zich in de juiste vorm. Daaronder zit
de schrijver. Hij tekent een V op dit
papier: de vrijheid is teruggekeerd,
gestroomlijnd, doelgericht, natuurlijk wit.
Viburnum Bodnantese koketteert.
Lenze L. Brouwers, “Rondelen”. Maatstaf 1993
Weetjes
Het sneeuwklokje (uit landleven)
De wetenschappelijke naam Galanthus nivalis is afgeleid van de
Griekse woorden 'gala', dat melk betekent, en 'anthos', dat staat voor
bloem; nivalis (Latijn) betekent sneeuw.
Er bestaan negentien soorten sneeuwklokjes en er zijn meer dan
vijfhonderd cultivars bekend.
Het sneeuwklokje staat symbool voor hoop, (opnieuw) ontwaken en
lenteverwachting. Een van de vele volksnamen is 'vroegopjes'.
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Sneeuwklokjes zijn giftig, zowel blad,
bloem als bol.
Naast het bolgewasje bestaat ook de
sneeuwklokjesboom (Halesia
carolina); deze bloeit echter pas
vanaf half april met bloempjes die
inderdaad op sneeuwklokjes lijken.
Als een sneeuwklokje zich op een
plek goed voelt, wordt een bolletje al
snel twee bolletjes en zo kan na
verloop van tijd een mooi wit tapijt
van tere bloemetjes ontstaan.
Een vrij onbekende manier om meer
sneeuwklokjes op het erf te krijgen, is door zaaien. Na de bloei kunnen
grote pollen worden opgegraven en worden gesplitst.
Sneeuwklokjes slaan beter aan wanneer je ze in het groen plant (dus
als plantje) in plaats van alleen het
bolletje.
Helleborus
Ze staan weer volop in bloei in onze
tuinen. Nog even wat tips om er
extra van te kunnen genieten.
Helleborus houdt niet van natte
voeten maar wel van goed
doorlatende grond. Een flink
plantgat bevordert de groei. Een
Helleborus wortelt diep. Bij het
planten graag wat kalk en
beendermeel. Met uitzondering van
zomer en vorst kunnen ze geplant worden. In de zomer ligt de groei nl.
stil. In augustus/september komt de wortelgroei weer op gang. Dus dit
is de beste periode om de zaailingen een definitieve plaats te geven en
te groot gegroeide exemplaren te delen. Knip vlak voor de bloei zoveel
mogelijk blad weg. De bloemen komen dan veel beter tot hun recht.
Blad met de bladvlekkenziekte niet in de compostbak doen maar
gewoon bij het restafval. En dan in het voorjaar een laagje goed
verteerde compost geven om het volgende jaar weer volop van deze
prachtige bloemen te kunnen genieten.
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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

Paulien Verschuren, PR
gaardenierfriesland(at)gmail.com
Fleurbringer
Kopij voor de volgende
Fleurbringer inleveren bij
jangalema(at)gmail.com

Minke Hoekstra,
bloemschikcoordinator,
0512-342771,
dehofpleats(at)live.nl
Gerrit Steendam,
Penningmeester,
0627002857,
gengsteendam(at)gmail.com
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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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