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

Voorwoord
Voor u ligt de laatste Fleurbringer van 2018. Alweer een tuinjaar dat we
achter ons kunnen laten. Velen zullen de hete en vooral droge zomer
niet gauw vergeten. Ik wens mezelf toe dat ik volgend jaar wat minder
water hoef te geven dan ik dit jaar heb gedaan.
Toch kunnen we stellen dat we als Groei en Bloei een goed jaar achter
de rug hebben. Als altijd op de zaterdag voor Moederdag de gezellige
Groenmarkt bij de Tropische Kas in Beetsterzwaag. In juni hebben we
een succesvolle actie “tegel eruit, plant erin” gehad samen met de
gemeente Smallingerland. Volgend jaar zal deze actie eerder in het
jaar plaatsvinden namelijk op 23 maart.
De serie van zes weekenden in het kader van “Fryslân iepenet syn
tunen” hebben over het algemeen tot voldoening geleid. Verbeteringen
zullen we, waar mogelijk, komend jaar proberen aan te brengen,
bijvoorbeeld door één open tuinen website voor alle Friese afdelingen,
want we gaan zeker door met deze tuinbezichtigingen. De opgaven
worden inmiddels verzameld.
De altijd heel goed bezochte voorjaars bloemschik-demonstratie zal op
16 maart plaatsvinden in Ureterp. Een nieuwe activiteit, ook in Ureterp,
zal zijn het Noord Nederlands Bloemschik Evenement en wel op
zaterdag 6 april. Dit wordt groots opgezet samen met de rayons
Groningen en Drenthe. De bedoeling is dat 50 tot 60 deelnemers een
bloemstuk gaan maken dat door een jury zal worden beoordeeld.
Daarnaast zal er op die dag een bloemschik-demonstratie worden
gegeven door een gerenommeerde bloemstylist. Meer informatie volgt
in de volgende Fleurbringer.
Het aantal leden van onze afdelingen zit in de lift. Dat wil zeggen in
een naar beneden en die gaat al een tijdje naar beneden. Dit is ook
niet zo vreemd in de wetenschap dat de gemiddelde leeftijd van de
leden hoog is. De afname in ledental zal zeker gaan afvlakken. Als
voorzitter hoop ik dat dat geen jaren op zich laat wachten, sterker, dat
er weer sprake zal zijn van meer leden. Ik wil een oproep aan een
ieder doen om in zijn netwerk om zich heen te kijken of er mensen zijn
die met een klein zetje lid willen worden van onze afdeling van Groei
en Bloei. Leden maken de vereniging.
Tot slot, wens ik u namens het hele bestuur van Groei en Bloei afdeling
Drachten e.o. fijne feestdagen een voorspoedig 2019 en, als fervent
tuinliefhebber, natuurlijk ook een voorspoedig groeiend en bloeiend
tuinleven. Jan Galema
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D rac ht en en o m st rek en
Website: https://drachten.groei.nl
Contact: info@drachten.groei.nl
Bestuur
Jan Galema
0615453687, jangalema@gmail.com

Voorzitter
(Website)

Atie Visser
0613275340,
secretarisgbdrachten@gmail.com

Secretaris

Gerrit Steendam
0627002857,gengsteendam@gmail.com

Penningmeester

Minke Hoekstra
0512-342771, dehofpleats@live.nl

Bloemschikcoördinator

Cindy Houben,
0645957749, c.houben68@icloud.com

Ledenadministratie, PR

Harm Moek,
0512-30262, ha.moek@ziggo.nl7

Algemeen bestuurslid

Bestuursondersteunende
activiteiten
Margot Witlox,
Michèle Hillebrands
fleurbringer@kpnmail.nl

Redaktie De Fleurbringer
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Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering
Deze vindt plaats op donderdag 21 februari 2019 in wijkcentrum De
Utwyk, Ambachtslaan 116, 9201XE Drachten.
Aanvang 19.30 uur.
AGENDA
1 Opening
2 Notulen jaarvergadering 2018 en uitreiking sociaal jaarverslag 2018
3 Financieel verslag 2018 en begroting 2019 door de penningmeester
4 Verslag kascommissie.
5 Benoeming nieuwe kascommissie
6 Rondvraag
7 Huldiging trouwe leden
8 Sluiting officiële gedeelte
Pauze met verloting
Na de pauze de lezing Vogels in de tuin van Jan de Jong,
waarbij ook niet-leden van harte welkom zijn.
Een lezing met dia’s van vogels die rondom huis en tuin gezien kunnen
worden. Daarvan komen vele soorten aan bod, zoals merel, roodborst,
kool- en pimpelmees. Maar ook andere soorten komen aan bod. Waar
moeten we op letten bij nestkasten, wintervoedering en zieke of
gewonde vogels.
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Kerstbloemschikdemonstratie Martin Groen
Zaterdag 24 november jl. hadden ruim 120 personen de weg gevonden
naar De Wier in Ureterp, waar Martin Groen de kerstbloemschikdemonstratie kwam verzorgen.
Het was indrukwekkend wat hij ons allemaal liet zien. Op de vraag uit
het publiek waar hij zijn inspiratie vandaan haalt, vertelde Martin ons
dat je altijd goed om je heen moet kijken. “Stelen met je oogjes” werd
dit door hem genoemd. En inderdaad, het was verrassend wat hij met
het frame van een spiegel uit de kringloopwinkel maakte. Draadeinde
uit de bouwmarkt, takken uit de tuin, piepschuimbollen en ijzeren
frames werden gebruikt als ondergrond.
Als u niet geweest bent, hebt u zeker iets moois gemist en als u er wel
bij was, ging u ongetwijfeld geïnspireerd naar huis. Bijgaande foto’s
geven een kleine indruk.
Margot Witlox
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Recept pittige pompoensoep
Ik vond nog een heerlijke Uchiki kuri pompoen. Nog puntgaaf, dus snel
een lekker soepje gemaakt.
Ingrediënten:
1 Uchiki kuri pompoen
2 eetlepels olie
1 gesnipperde rode ui
2 tenen knoflook, fijn gehakt
1 theelepel koriander
1 theelepel gemalen komijn
1 eetlepel vers geraspte
gember
Ongeveer 5 druppels tabasco
¾ liter water
2 blokjes groentebouillon
Naar smaak peper en zout
Bereiden:
Als de pompoen aan de buitenkant mooi egaal is, hoef je hem niet te
schillen. Goed wassen is dan voldoende. Laat de schil veel
onregelmatigheden zien, dan verdient schillen de voorkeur. Snijd de
pompoen in grove stukken, verwijder pitten en draden en snijd
vervolgens in kleine blokjes.
Doe de olie in de soeppan en bak ui en knoflook zachtjes totdat ui
glazig is. Voeg de koriander, komijn en gember toe en bak mee opdat
de geuren van de kruiden vrij komen. Voeg daarna de blokjes
pompoen toe met water en bouillonblokjes. Breng al roerend aan de
kook en laat dan zachtjes doorkoken. Dit duurt meestal zo’n 15 tot 20
minuten. Als de pompen zacht is, pureer de soep dan met de
staafmixer. Voeg tenslotte de tabasco, peper en zout toe en klaar is de
soep. Eet smakelijk.
Margot Witlox

Tegel eruit, Plant erin
De actie Tegel eruit, Plant erin is in 2019 op zaterdag 23 maart. De
actie valt dan niet onder de vlag van de Nationale Tuinweek, maar het
zal een aparte actie worden vanuit Groei & Bloei. Meer informatie volgt.
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Bloemschikkers opgelet !!!!!!!!
Wie: Ben jij die student, amateur of professional die een verhaal kan
vertellen met plantaardige materialen, dan ben jij misschien de
creatieve, strijdlustige bloemstylist die de eerste kampioen van
Gardenista in 2019 wordt!
Wat: In drie categorieën wordt gestreden om de eerste plek. De
nummers 1, 2 en 3 uit elke categorie strijden op het podium om het
kampioenschap 2019. Om mee te doen hoef je geen lid te zijn van een
vereniging of club. Om je te kwalificeren voor deze wedstrijd vragen we
je om auditie te doen. Je maakt een motivatie op een creatieve en
originele manier en stuurt dit digitaal of per post op. Dat kan een
filmpje, collage, fotopresentatie of andere originele vorm zijn. Verras en
versier ons. Het thema is ’fairytale’.
Hoe: Stuur jouw motivatie (max. 500 woorden), plus 5 foto’s van je
mooiste werkstukken en je adresgegevens + telefoonnummer naar:
bloemschikken@gardenista.nl. Insturen kan tot 31 januari 2019. Wil je
liever iets fysieks maken dan mag je het sturen naar: Gardenista,
betreft: auditie, t.a.v. Het Bloemschik Team, Postbus 485, 2700 AL
Zoetermeer. 14 februari 2019 maken we de deelnemers bekend. Een
professionele en vakbekwame jury bepaalt wie er doorgaan.
Wanneer: 14 mei 2019, inleveren en presenteren wedstrijdstuk.
15 t/m 19 mei, expositie voor publiek,
19 mei, finale op het podium voor de nummers 1, 2 en 3 van elke
categorie.
Waar: Landgoed Ophemert, Dreef 2, 4061 BL Ophemert .
Voor meer informatie over de wedstrijd en het inschrijfgeld mag je ons
mailen: : bloemschikken@gardenista.nl
Met vriendelijke groet,
Het bloemschikteam
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Op stap

In februari en maart worden op verschillende plaatsen in het land
sneeuwklokjesactiviteiten georganiseerd.
. Kwekerij De Boschhoeve organiseert van 7 t/m 9 februari weer het
Sneeuwklokjesfeest, een aanrader voor de liefhebber van bloeiende
voorjaarsbollen, maar natuurlijk vooral van sneeuwklokjes. Ze hebben
gespecialiseerde collega kwekers uitgenodigd, deze brengen collecties
sneeuwklokjes, bijzondere bolgewassen, voorjaarsbloeiende heesters
en vaste planten mee. (http://boschhoeve.nl).
. In de provincie Groningen is er van februari t/m april een
bloembollenroute langs diverse tuinen. Informatie is te vinden op de
website van Het Tuinpad Op, onder het kopje tuinagenda.
(www.hettuinpadop.nl)

. De tentoonstelling Planten op Reis toont werk van botanische
tekenaars en is nog t/m 6 januari te bezoeken in Museum de
Buitenplaats Hoofdweg 76 Eelde
. De tentoonstelling Bloom toont werk met een bloemen thema van
verschillende kunstenaars en is t/m zondag 27 januari te bezoeken in
het Karmelklooster Burgemeester Wuitenweg 162 Drachten.
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Fryslân iepenet syn tunen
In 2018 werd er vanaf eind mei tot begin september zesmaal een Open
Tuinen Weekend gehouden onder de naam “ Fryslân iepenet syn tunen
“.
In totaal hebben ruim 50 leden hun prachtige tuin opengesteld,
variërend van 1 tot 6 weekenden. Tijdens het Landelijk Open Tuinen
Weekend waren er 30 tuinen geopend. De tuineigenaren waren
overwegend positief over het initiatief en willen graag doorgaan.
De data van de Open Tuinen Weekenden in 2019 zullen zijn:
25 en 26 mei
15 en 16 juni (Landelijk Open
Tuinen Weekend)
29 en 30 juni
27 en 28 juli
10 en 11 augustus
31 augustus en 1 september.
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.
Als je mee wilt doen en je hebt je nog niet aangemeld, doe het dan zo
snel mogelijk. Graag met onderstaande informatie:
•
•
•
•

naam van de eigenaar, volledig adres met postcode,
telefoonnummer en mailadres
eventueel: naam van de tuin
korte omschrijving van de tuin, max. 65 leestekens (incl.
spaties)
welke weekenden de tuin geopend zal zijn (alleen zaterdag of
alleen zondag mag ook).

Ruim voor het eerste weekend, zullen deelnemende tuineigenaren
voorzien worden van de vereiste benodigdheden.
Graag zien we je reactie tegemoet via mailadres:
jangalema@gmail.com
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Tuinklussen voor de wintermaanden
De natuur staat niet stil in de winter, de verschillende winterbloeiers
hebben nu hun hoogseizoen. Ook het tuinieren hoeft niet stil te staan,
haal blad en afgestorven plantenresten die het zicht op de bloemen
belemmeren weg. Wil je volgend jaar ook een mooie wintertuin plant
dan nu winterbloeiende bomen of heesters.
En een klusje met het oog op de komende zomer: Vergeet niet de
opgeslagen kuipplanten te controleren op uitdrogen en controleer
opgeslagen zomerbollen en knollen op schimmel en rot.

Groene Marktplaats
Een gratis vraag en aanbod rubriek in de Fleurbringer.
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@kpnmail.nl. Je bericht wordt dan in de eerst
volgende Fleurbringer geplaatst.
Graag de volgende gegevens in je mailtje vermelden:
• Bij het onderwerp Groene Marktplaats;
• Of je iets aanbiedt of zoekt en wat je aanbiedt of zoekt;
• Je naam en hoe mensen met je in contact kunnen komen, bv
via je adres, mailadres, social media, of telefoonnummer.

Kopij inleveren
De volgende Fleurbringer verschijnt in maart 2019.
Kopij, ook de berichtjes voor de Groene Marktplaats, graag inleveren
voor 9 februari via; fleurbringer@kpnmail.nl
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De Vissertún
Ruim 6 jaar geleden zijn we hier komen wonen en verhuisd van onze
stadse woning met een tuin van 125m2 naar een woonboerderij op
perceel van 3750m2!Niet gehinderd door enige kennis van zaken zijn
we aan dit avontuur begonnen. Wat een ruimte! Wat een pracht! Wat
genieten! We voelden ons de koning te rijk.Met een globaal en
zelfbedacht plan zijn we aan de slag gegaan. Ons 5 jaren plan.

Eerst moesten veel bomen gerooid, de singel werd weer singel
gemaakt en we kregen meer ruimte en licht.
We hebben in het eerste jaar een boomgaard aangelegd,
tuinkamers gemaakt, een hoek met dak platanen en een
rozenboog neergezet. En we zijn begonnen met de grote kas op
te knappen. (Het is nog steeds niet moeders mooiste, maar wat
ben ik blij dat we die behouden hebben).
Deel 1 van ons vijf jaren plan was klaar. We dachten na vijf jaar
wel aardig op de rit te zitten.....Natuurlijk is dit heel anders
gelopen. Gelukkig kunnen we wel lachen om ons optimisme en
vooral onze onwetendheid destijds.
14

Want wat hebben we veel moeten leren! En wat is er nog steeds
veel te leren. Van singel onderhoud tot het snoeien van
fruitbomen tot bodemverbetering tot opzetten van een
composthoop en ga maar door. Toch allemaal zaken waar je niet
over nadenkt als je door een tuin loopt en kijkt naar de borders
die er - zonder onkruid en prachtig op kleur - bijliggen. Al het
werk achter de schermen, daar hadden we geen idee van en dat
is toch waar het grootste deel van onze tijd in gaat zitten.
Gelukkig vinden we het nog steeds erg fijn om in de tuin bezig te
zijn, we genieten van de verschillende seizoenen en wat ze met
zich meebrengen. Van de eerste sneeuwklokjes tot de prachtige
dahlia's en de appels en kleuren van de herfst.
Het is heerlijk als een plannetje goed uitpakt, als een (planten)
combinatie er precies zo mooi uitzien als je had gehoopt.
Jazeker, er zijn ook teleurstellingen, niet alles gaat altijd goed.
Maar er gaat altijd wel wat goed en daar genieten we dan ook
volop van. Ik geef de tuinpen door aan Connie Schwering-de
Voogd
Atie Visser
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Terugblik
Lezing september: Van Engelse vaste planten border tot ‘The Dutch
Wave’ door Beline Geertsema
Beline Geertsema nam ons op de avond van 25 september aan de
hand mee door de geschiedenis van de tuinarchitectuur. Het algemene
beeld is dat er een afwisseling te zien is van gecultiveerde en meer
natuurlijke tuinen. Het Loo te Apeldoorn is na de restauratie een
duidelijk voorbeeld van een zeer gecultiveerde Barokke tuin (17e
eeuw). Daarnaast zien we veel landschapstuinen in de Engelse stijl
zoals de tuin van kasteel Twickel.
Een opmars van meerdere tuinen kwam er na de Industriële revolutie
na 1850. In de 19de eeuw wordt de kas uitgevonden. De kas is een
gebouw waar van alle kanten het licht binnen valt. Bij uitstek geschikt
om planten te stekken en te zaaien. Planten kunnen nu gemakkelijk
vermeerderd worden. Het gevolg is dat er grote perken met massa's
eenjarigen aangelegd worden in parken en tuinen van landgoederen.
Van de kleurige bloemen worden mozaïekbedden of ook wel
tapijtbedden gemaakt.
In 1851 werd de wereldtentoonstelling in Londen gehouden. Ter ere
daarvan werd het Crystal Palace gebouwd. Hiermee startte ook de
invoer van planten uit de koloniën bijv. Uit Azië.
Na de Victoriaanse tuinen met veel eenjarigen en wiskundige tuinen
kwam William Robinson (1838-1935). Hij maakte vooral natuurgetrouwe tuinen. In 1870 komt zijn beroemde boek “The Wild Garden”
uit.Tot die tijd werden er vooral tuinen rond grote kastelen en
landgoederen aangelegd.
We krijgen pas een indruk van de gewone kleinere tuin na de uitvinding
van de fotografie. Na de industriële revolutie krijgen gewone burgers
ook meer inkomen om een tuin aan te leggen.
Er ontstonden ook andere stromingen waaronder tuinen met een echte
vaste planten border, repeterende borders en achtergronden van een
muur of haag. Dit komt terug in de rond 1880 ontstaande cottagetuin.
Uit deze tuinen haalde kunstenares en bekend tuinontwerpster
Gertrude Jekyll haar inspiratie. Ze oefende veel met kleuren in de
borders.
Vanaf 1910 ontstond de nieuwe architectonische stijl waarbij gelet
werd op de architectuur van het huis.
De tuin van kasteel Sissinghurst heeft Lady Sackville-West (18921962) ontworpen. Het is de tijd van het ontstaan van een formele
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indeling met tuinkamers. In Sissinghurst zijn deze ingevuld met een
informele beplanting.
In Nederland worden villawijken met villa's voor rijkere burgers
gebouwd. Omstreeks 1900 worden om deze villa's tuinen in de
Cottage-stijl aangelegd. De tuinen van deze villa's van rond 1900 zijn
privétuinen.
Na de eerste wereldoorlog ontstaat er een nieuwe stroming onder
kunstenaars en architecten. Deze 'functionalisten' gaan op zoek naar
de essentie van het vormgeven. Versierselen zijn voor hen taboe. Het
materiaal moet voor zich spreken. In de tuinarchitectuur voelt Mien
Ruys(1904-1999) zich erg aangetrokken tot hun denkbeelden. Ze heeft
dezelfde uitgangspunten: Zoeken naar de grootste eenvoud en
duidelijkheid in de vorm. Het achterwege laten van versiering.
Materiaal, de planten, zo functioneel mogelijk gebruiken.
Omstreeks 1960 komt er in Nederland (en de rest van Europa)
opnieuw belangstelling voor de Cottage-stijl. Sissinghurst, de tuin van
Vita Sackville-West wordt een inspiratie voor velen. Ontwerpers van de
meer natuurlijke tuinen zijn Jac. P. Thijsse en Louis le Roy.

In Europa ontstond rond de jaren 70 een nieuwe beweging, The Dutch
Wave. De beweging ging op zoek naar planten die voldeden aan dat
natuurlijker profiel. Ter Linden introduceerde grassen in zijn net
aangelegde tuin in Ruinen in 1970. Eind '70 vond de groep bij
vooroorlogse Duitse kwekers als Karl Foerster en zijn leerling Ernst
Pagels (1913- 2007) in het Duitse Leer en Georg Arends in Wuppertal
grassen zoals nieuwe Miscanthus-cultivars, Verder gebruikten ze
diverse cultivars van planten als Phlox, Monarda, Echinacea en lossere
Delphinium en Geranium. De tuinen die The Dutch Wave groep
maakten, kenmerkten zich door een meer op de natuur gelijkende
lossere beplanting.
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Terugblik
Lezing oktober: Voedselbos door Sietske Metz
“Een voedselbos is een door de mens ontworpen systeem, gericht op
duurzame voedselproductie” aldus Sietske.
Zij is een van de eigenaren van kwekerij Arborealis te Wilhelminaoord.
Hun assortiment bestaat voornamelijk uit bomen en heesters met als
specialiteiten Hydrangea, Viburnum en Voedselbos-planten.
De lezing ging over: wat is een voedselbos en wat heeft het te bieden.
Het verhaal werd geïllustreerd door foto’s en Sietske had ook een groot
aantal verschillende kruiden, heesters en bomen meegenomen zodat
er ook geroken en gevoeld kon worden.
Het was een leuke leerzame avond, weer heel wat nieuwe kennis
opgedaan en mooie planten gezien die ook in de siertuin niet zullen
misstaan.
Meer over het voedselbos vindt je op;
https://voedselbos.arborealis.nl, de website van Arborealis.
De uitzending van Binnenste Buiten Voedselbos Groesbeek.
In het Leeuwarder bos daar is een voedselbos aangelegd.
Lezing november: De verborgen stadstuin door Harry Pierik
Prachtige lezing, mooie foto’s, tuinen, verhalen, gedichten en uitleg
over zijn werkwijze en stijl van beplanting. Zeer de moeite waard.
Voor wie wil nagenieten, bezoek de website van Harry ook hier mooie
foto’s en verhalen, https://tuinharrypierik.nl. Of bekijk de uitzending
“Verborgen Groene Oase” van Binnenste Buiten.
Lezing december: Nieuwe vaste planten door Hans Kramer
Hans was samen met zijn vrouw Miranda naar Drachten gekomen om
te vertellen wat er aan mooie nieuwe/niet zo bekende planten op de
markt is. Hij begon zijn verhaal met de melding dat niet alles wat nieuw
is een verbetering is of van goed van kwaliteit. Via moderne kweekmethoden worden er grote hoeveelheden planten gekweekt die er mooi
uitzien bij aankoop maar die, eenmaal in je tuin geplant, het niet goed
doen.
Gelukkig had Hans een goed verhaal, een serie mooie foto’s en
planten meegenomen die in zijn kwekerij op de traditionele manier
gekweekt worden en het in de tuin wel goed doen. Wil je de Hessenhof
bezoeken ga dan in augustus of september, dan is het aanbod het
grootst en zijn de moederbedden op hun mooist.
Website : http://www.hessenhof.nl
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