juli t/m september 2019

De Fleurbringer
GROEI&BLOEI
Afdeling Drachten en Omstreken

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

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

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
De Fleurbringer die u nu onder ogen hebt is alweer de zomereditie. Het
verschijnen van de zomereditie houdt nog niet automatisch in dat het
lekker zomerweer is. Het wil tot aan het moment van schrijven van dit
artikel namelijk nog niet echt zomeren. De maand mei was te droog en
te koud, tot half juni sterk wisselend met gelukkig wel redelijk wat
neerslag. De natuur en de tuinen waren best aan water toe. Dat kwam
dus en niet met felle stortbuien en hagel zoals elders in Nederland. De
tuinen staan er mooi frisgroen bij. Het gros van de vaste planten zit
tegen het begin van de bloei aan. Laten we voor onze tuinen hopen dat
de zomer in de komende maanden niet gaat lijken op die van vorig
jaar.
De Groei & Bloei Nationale Tuinweek eindigt altijd met het Open
Tuinen Weekend, dat was op 15 en 16 juni. Meer dan 1000
tuineigenaren zetten dan hun tuinhekjes open voor het publiek. U hebt
dus veel mogelijkheden gehad om van siertuinen te genieten.
Er zijn de komende maanden nog veel meer mogelijkheden om heerlijk
op uw gemak bij anderen de kunst van het tuinieren af te kijken. Bij de
Friese afdelingen van Groei en Bloei, maar ook in heel Groningen en in
heel Drenthe zijn in veel weekenden tuinen geopend. Als u een
tuinbezoek eens combineert met een bezoek aan een lokale kweker
wordt het altijd een geslaagde dag.

Wie o wie komt ons ondersteunen
Het bestuur is op zoek naar iemand die kan helpen met de PR
activiteiten. De ondersteuning bestaat uit het schrijven van
persberichtjes van onze activiteiten en deze versturen naar de diverse
streekkrantjes. Verder van het aanmelden van onze activiteiten bij de
websiteVanPlan.nl.
Lijkt dit u wat of weet u iemand die dit zou kunnen doen, neem dan
contact op met jangalema(at)gmail.com. Als bovenstaande klus u niets
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lijkt, maar als u zich toch in wilt zetten voor Groei&Bloei, neem dan ook
contact op met mij. Ik wens u een prettige zomerperiode toe.
Jan Galema

Programma augustus 2019 tot en met december 2019
Lezingen
17 september: Wie de lezing verzorgt, is nog een verrassing!?!
24 oktober: WimPaul vd Ploeg; energetisch tuinieren in de praktijk.
21 november: Piet Boersma: tuinen in Nederland.
De lezingen worden gegeven in De Schakel, Klokhuislaan 12,
Drachten. De lezingen zijn gratis en beginnen om 19.45 uur.
Promotie
7 Augustus staan we op de natuurmarkt in De Kruidhof, Buitenpost.
6 Oktober staan we op het familiefestival op Landgoed De Slotplaats in
Bakkeveen.
Workshop
14 November gaan we bollenmanden vullen bij de Wrottersploech.
Bloemschikken
Cursus bloemschikken, info in deze Fleurbringer.
30 November kerstdemonstratie Bloemschikken met Martin Groen in
De Wier in Ureterp.
Uitstapjes
5 September maken we een tuinenreis naar De Kop van NoordHolland. Deze wordt georganiseerd door ‘Leden kijken bij Leden’.
Info in deze Fleurbringer.
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Uitnodiging
Rondje De Kop van Noord-Holland
Op 5 september organiseert ‘Leden kijken bij Leden’ het derde en
laatste uitstapje van dit seizoen. We gaan de afsluitdijk over en
bezoeken de tuin Versicolor in Lutjewinkel, de Zintuigentuin en
Kwekerij Nico Zonneveld beide in Heerhugowaard. Iedereen mag mee,
we gaan met eigen auto’s en delen de benzinekosten, ook de entree
voor de tuinen is voor eigen rekening.
We vertrekken smorgens om 8.30 uur vanaf de carpoolplek op het
industriepark A7Zuid, Bohrlaan 10, 9207 HA Drachten. Eind van de
middag zijn we weer in Drachten. In de tuinen wordt koffie en thee
geschonken, neem een gevuld broodtrommeltje mee voor de lunch.
Wie mee wil kan zich nog opgeven tot een week van te voren. Graag
doorgeven of je wil rijden of meerijden. Aanmelden graag via de mail:
fleurbringer(at)kpnmail.nl maar bellen kan ook 0594-548089.

Fryslân iepenet syn tunen
Nog meer genieten van prachtige tuinen?
27 en 28 juli : De Vissertún, Veneburen 12 in Makkinga, de Cottagetuin
‘Simonsoord’, Boelenswei 80 in Boelenslaan, ’t Fryske Wâld,
Spekloane 25 in Boelenslaan, Anne van Streun (alleen op zaterdag)
Leidijk 24 in Ureterp, Jaring en Annie v.d. Zee, Van Akenwei 26 in
Siegerswoude en De Groene Gast, Jouwerweg 2, in Lucaswolde.
10 en 11 augusutus: De Vissertún, Veneburen 12 in Makkinga, De
Tamarisk (alleen op zaterdag) Kilometerwei 35 in Nyega, , ’t Fryske
Wâld, Spekloane 25 in Boelenslaan, Anne van Streun (alleen op
zaterdag) Leidijk 24 in Ureterp, De Groene Gast, Jouwerweg 2, in
Lucaswolde.
31 augusutus en 1 september: De Vissertún, Veneburen 12 in
Makkinga,
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De Tamarisk (alleen op zaterdag) Kilometerwei 35 in Nyega, , ’t Fryske
Wâld, Spekloane 25 in Boelenslaan, Anne van Streun (alleen op
zaterdag) Leidijk 24 in Ureterp
Ook kunt u tuinen gaan bekijken bij andere Groei&Bloei afdelingen in
de provincie. Raadpleeg hiervoor de website: drachten.groei.nl

Terugblik
Rondje Flevoland (georganiseerd door Leden kijken bij Leden)
Op 23 mei, vond het eerste tuinreisje van het seizoen plaats. Met z’n
achten trokken we naar de tuinen op de bodem van de zee, de
Flevopolder.
De eerste tuin was De Appelhof in Marknesse waar we gastvrij
ontvangen werden door tuinvrouw Toeschka Scheltema. Onder het
genot van een kopje koffie en een stuk heerlijke zelfgebakken taart,
vertelde ze ons het verhaal van het ontstaan van haar tuin. De
Appelhof is een door hagen van het open polderlandschap afgesloten
knusse tuin met vele verschillende borders en verassende planten.
Van Marknesse reden we in een kwartiertje naar Nagele waar we de
tuin van mevrouw Ceres bezochten. Op haar terras aten we onze
meegebrachte lunch terwijl mevrouw ons de geschiedenis van de
polder en haar tuin vertelde. Zij is een echte pioniers vrouw een van de
eerste generatie landbouwers die een bedrijf begon in de nieuwe
polder. Van oorsprong is ze Drenths en omdat ze in de nieuwe nog
kale polder de bossen erg miste heeft zij stukje bij beetje grond van het
landbouwbedrijf afgesnoept en omgetoverd in een siertuin met veel
bomen en struiken. Met als resultaat dat de ooit als windkering
aangeplante haagbeuken nu als volwassen bomen in de boomwal
staan en er in de voortuin op het gazon een dertigjarige
zakdoekjesboom vol in bloei staat, een spectaculair gezicht.
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Onze laatste bezoektuin in de polder was die van Ellen in Emmeloord.
Een verassing in een nieuwbouwwijk. De kleine voortuin laat al zien
dat hier iemand woont die van tuinieren en van bijzondere planten
houdt. De echte verassing was de achtertuin, waarvan ongeveer een
derde bestaat uit een geluidswal van zo’n vijfmeter hoog. Deze heeft
Ellen helemaal beplant met vaste planten en heestertjes waarvan vele
in bloei.Via een terras en een bergpaadje kan je naar boven klimmen
waar je een mooi uitzicht op de tuin hebt. Afdalen kan via een
rozenpad waarnaast toen wij er waren een zee van klimrozen bloeide.
Na de rondleiding werden wij door Ellen getrakteerd op Thee met verse
appeltaart en werd er nagepraat over deze mooie tuin en natuurlijk
over tuinieren in het algemeen..

RECEPT
Aardbei-lekkernij in potjes (een recept uit Binnenstebuiten)
Ingrediënten:
1 doosje Hollandse aardbeien, 4 plakjes cake, 200 gram mascarpone,
1 vanillestokje, 2 eetl. suiker, ½ citroen, 1 eetl. crème fraîche, 1 reep
pure chocola, 4 glazen weckpotjes, 1 spuitzak, 1 rasp
Bereiding:
Meng de mascarpone met de crème-fraîche. Snij het vanillestokje open
en voeg de merg toe. Roer door met de suiker en een beetje
citroensap. Doe het mengsel in de spuitzak. Snijd het plakje cake op
maat en leg de cake onderin het potje. Spuit daar de mascarpone
vulling op. Haal de kroontjes van de aardbeien en snij ze door de helft.
Leg ze op de mascarpone. Neem nu een rasp en rasp de reep
chocolade. Doe wat choco-rasp op de aardbeien. Deksel erop en klaar.
Eet smakelijk
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Cursus Bloemschikken
Hebt u ook genoten van het Noord
Nederlands Bloemschikevenement in
De Wier in Ureterp? Grijp dan nu uw
kans en meld u aan voor één van de
bloemschik-cursussen die in
september a.s. weer beginnen. En wie
weet, doet u een volgende keer zelf
ook mee.
De cursusdata zijn: 10 september, 8
oktober, 29 oktober, 26 november en
10 december. De cursussen zijn voor
beginners, gevorderden en vergevorderden en worden gegeven in
de ruimten van Passiflora, De Akkers
5 in Drachten.
Cursusgeld:
Beginners € 35,-- voor leden en €
42,50 voor niet-leden.
Gevorderden € 42,50 voor leden en €
57,50 voor niet-leden.
Vergevorderden € 42,50 voor leden
en € 57,50 voor niet-leden.
Uw inschrijving is definitief als het
cursusgeld is ontvangen op
bankrekening NL15 ABNA
0470.8429.46 t.n.v. KMTP Drachten.
Bij opgave graag uw
lidmaatschapsnummer vermelden
indien van toepassing. Na betaling
ontvangt u de eerste opdracht.
Wilt u zich opgeven of meer informatie
hebben, aarzel dan niet en neem snel
contact met mij op, bel 0512 342771,
of mail dehofpleats(at)live.nl.
Minke Hoekstra,
bloemschikcoördinator
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Onze adverteerders
Groengoed Menken
30 jaar geleden begon Hans Menken
zijn tuincentrum in Haulerwijk op de
huidige locatie. Er stond een
varkenshok en een kerstbomenbosje.
Het bestemmingsplan gaf aan dat hier
een kwekerij en het telen van
kerstbomen was toegestaan. Nu staat
er 1200 m2 kas.
Hans is alleen begonnen. Hij had/heeft
veel interesse in planten. Het is een
mooi product om te vermarkten en
daarbij heb je veel contact met mensen.
Ziedaar de drie speerpunten die voor
hem altijd belangrijk zijn. Voor hij aan
het tuincentrum begon, heeft hij aan de
middelbare tuinbouwschool de
hoveniersopleiding gedaan. Daarna
heeft hij groentezaden verkocht, waarbij
hij de teelt begeleidde en samen met de klant zocht naar oorzaken
wanneer de teelt niet goed verliep. Dit was een goede basis voor de
start van zijn tuincentrum. Hij verkocht in het begin veel bomen,
heesters, vaste planten, buitengroen, broei-ramen en éénruiters.
Hans gaat voor een goed product tegen een redelijke prijs. Dit geldt
niet alleen voor de bomen, heesters, vaste planten en perkgoed maar
ook zeker voor de aanverwante artikelen zoals kassen, gereedschap
etc. Jaren was het tuincentrum aangesloten bij een landelijke keten. Dit
werd uiteindelijk als te dwingend ervaren. Inmiddels heeft hij een
tweede vestiging in Hommes.
In Veenhuizen werd een aantal jaren met gedetineerden op een
kwekerij gewerkt. Als een gedetineerde door het werken op de kwekerij
de liefde voor het vak kreeg, was dit wel een mooie beloning voor
Hans. Helaas ging de inrichting in Veenhuizen dicht en kon de kwekerij
in die hoedanigheid niet blijven bestaan. Nu wordt er op zijn eigen
kwekerij een mooi assortiment gekweekt, dat aansluit bij de behoeften
van de klant en dat voldoende is voor beide vestigingen. Mensen met
een beperking krijgen hier ook een kans.
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Het bedrijf is inmiddels energie neutraal en gasloos. De windenergie
wordt ingekocht. De warme kas is geïsoleerd. Er worden energiezuinige pompen gebruikt op de vijverafdeling en de computer bepaalt
wanneer het licht aan en uit moet. Hij krijgt hier veel positieve reacties
op van zijn klanten. De warmte wordt verkregen vanuit resthout. Er
wordt zoveel mogelijk gebruikt verpakkingsmateriaal ingezet.
Tegenwoordig is er ook een webshop. Deze wordt gerund door twee
van zijn kinderen die inmiddels aan het bedrijf zijn verbonden.
Mensen uit de regio komen naar het tuincentrum en anderen doen hun
bestelling via internet. Hoe comfortabel is het, als je vijf hoog achter
woont en de balkonplanten inclusief potten en potgrond worden bij de
deur afgeleverd!
De lievelingsplanten van Hans zijn de zelf ontwikkelde coolwave viool
en voor de kleinere tuin of het balkon de “be little hortensia”
verkrijgbaar in 4 kleuren. Bestrijdingsmiddelen zijn zoveel mogelijk
gebaseerd op natuurprodukten. Lavameel bijvoorbeeld is een afdoend
middel tegen vele plagen, zoals luizen, sterroetdauw, meeldauw etc.
Kortom, een veelzijdig tuincentrum dat zich op veel manieren probeert
te onderscheiden.
Margot Witlox

10

Op Stap
Lathyrus festival bij Hoeve Ravenstein
4 tot en met 7 juli van 10.00 tot 17.00 uur U kan genieten van vele
soorten Lathyrus die op de hoeve worden gekweekt, informatie krijgen
over het kweken van de lathyrus. Er is lathyrus bloemwerk en kunst.
Op 7 juli is er een boerenmarkt.
Ravensteinselaan 3, 3744 ML Baarn, 035 6668384
Informatie: hoeveravenstein.nl
Rozenvestival in het Rozarium van Winschoten
Zaterdag 6 en zondag 7 juli, van 10.00 tot 18.00 uur
Naast de traditionele Groenmarkt is er ook een muziekpodium,
foodplein, kinderplein en cultuurplein. Toegang is gratis.
Rosarium stadspark Winschoten, Mr. D.U. Stikkerlaan.
De parkeerplaatsen worden met borden aangegeven
Agapanthus- en kasteeltuinmarkt op landgoed Rosendael
zaterdag 20 juli, van 11.00 tot 17.00 uur.
Entree: € 5,00. Meerprijs bezoek kasteel € 5,00 (voor donateurs,
Museumkaarthouders en leden Groei & Bloei gratis kasteelbezoek)
Kasteel en park Rosendael, Rosendael 1, 6891 DA Rozendaal.
Informatie: www.glk.nl/rosendael
Brommels / Het Wâldpyk Bramenfestijn
24 en 25 augustus
Voor 2019 is het thema van Brommels “Tuinen Verbinden”. Verbind je
tuin met het omliggende landschap. Wil je meer weten kijk dan eens op
www.tuinenverbinden.nl voor allerlei eenvoudige tips voor iedereen die
gewoon lekker aan de slag wil in de tuin. Wil je weten welke activiteiten
er georganiseerd worden en waar kijk dan op; www.brommelsfestijn.nl
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Tentoonstelling Beter met Planten in Leidse Hortus
Tot en met 27 oktober besteedt de Hortus botanicus Leiden aandacht
aan planten en gezondheid. Van aspirine tot opium: veel van onze
geneesmiddelen komen oorspronkelijk uit planten. Noten, goji bessen
en hennepzaad zijn niet aan te slepen nu ze de status van superfood
hebben bereikt. Maar de grenzen tussen gezondheid en genot,
geneesmiddel en gif zijn soms flinterdun.
Hortus Leiden, Rapenburg 73, 2311 GJ Leiden, 0715275144

Tuinklus
In juli, na de bloei, vormt de Wisteria meterslange uitlopers, die - als je
even niet oplet - andere planten koloniseren. Snoei in de zomer, zo
twee maanden na de bloei, de zijscheuten terug tot op ongeveer vijf à
zes knoppen, wat neerkomt op 15 à 20 centimeter. Met het intomen
van de groei stimuleer je bovendien de knopvorming, wat een rijkere
bloei oplevert.
In de tuin aan de slag met de snoeischaar? Ja, maar welke
snoeischaar is de beste? Hier werd onderzoek naar gedaan en het
resultaat vindt u hieronder.
De beste uit de test is de Felco 2. Deze snoeischaar is met recht een
design-icoon. Hij wordt al vanaf 1948 geproduceerd en is 70 jaar later
nog steeds de favoriet van veel tuiniers. Ook nu is hij weer als Beste uit
de Test gekomen. De Felco 2 is gemaakt van hoogwaardige
materialen en je mag verwachten dat hij een leven lang meegaat.
Je hebt een Felco 2 voor ongeveer €40,-.
Goedkopere snoeischaren doen het een stuk minder goed. Maar er is
een uitzondering: de PG 10 van Stihl deze kost maar €10,- en doet het
ook prima, deze kwam als tweede uit de test en kreeg de titel Beste
Koop.
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Boekentips
Zakboek voor de bijentuin,
Schrijvers: Bart Vandepoele, Bruno Remaut,
Marc Verachtert.
ISBN 9789401458573, Paperback, 176
pagina’s, € 19,99.
U wordt in dit zakboek meegenomen in het
boeiende verhaal van bestuiving, kleurrijke
zoemende borders en snoephagen. Je maakt
kennis met de belangrijkste bijensoorten,
maar ook met de mooiste planten en struiken
die van je tuin een waar bijenparadijs maken.
Niet alleen tuin- en plantenliefhebbers krijgen tips en informatie voor
een bijvriendelijke tuin, ook leerkrachten en verantwoordelijken van
groendiensten vinden er alle praktische informatie om hun groene
zones bij-vriendelijk te maken.
De tuin als lusthof & slagveld
Schrijvers: Gerda Bosman, Corlijn de Groot,
208 pagina’s (met afbeeldingen), € 24,95.
Tuinieren roept allerlei vragen op. In
tuinboeken lees je wel wat je moet doen om
je planten tevreden te houden maar niet
waarom het zo moet. Daar nemen Gerda
Bosman en Corlijn de Groot geen genoegen
mee. Met hulp van wetenschappers en door
zelf experimenten uit te voeren
beantwoorden ze allerlei vragen. Na het
lezen van dit boek zul je nooit meer met
dezelfde ogen naar je tuin kijken. Je zult
ontdekken dat het geen lieflijk paradijs is.
Het is een slagveld waar planten en dieren elkaar bestrijden, maar
waar soms ook onverwachte bondgenootschappen ontstaan. Gerda en
Corlijn laten zien wat tuinieren in werkelijkheid is: het hacken van de
natuur. Hun territorium is daar waar de natuur haar gang gaat en de
mens haar meent te moeten manipuleren: de tuin, de akker, de
vensterbank, de koelkast, het park en de hortus. Ze schrijven over het
seksleven van de slak, tellende appelbomen, vleesetende planten en
de wonderbaarlijke wederopstanding van supermarktsla.
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Zaaiclub Tips voor het zaaien van tweejarigen
Tweejarigen zaai je in de zomer, van juni tot september.
Kies voor een beschaduwd plekje in de tuin dat onkruidvrij is en dat je
steeds goed vochtig kan houden. Zaaien in bakken of potten kan ook.
Het is handig om in rijen te zaaien zodat je de jonge kiemplantjes goed
kan onderscheiden van onkruid.
Gebruik zaai- en stekgrond of een lichte potgrond waar scherp zand
doorheen is gemengd.
Plaats etiketten zodat je weet wat waar staat.
Na opkomst worden de jonge kiemplantjes verspeend. Zet de plantjes
dan zo`n 5 cm uit elkaar of zet ze in aparte potjes.
In september kunnen de plantjes dan op hun definitieve plaats worden
uitgeplant. Bescherm de jonge plantjes met een mulchlaag bij strenge
vorst.

Mooie tweejarigen zijn o.a.:
Alcea rosea / Stokroos
Campanula medium / Mariëtteklokje
Cynoglossum amabile, Cyn.
nervosum, Cyn. wallichii / Hondstong.
Dianthus barbatus / Duizendschoon.
Digitalis purpurea, Dig. ferruginea,
Dig. grandiflora / Vingerhoedskruid.
Dipsacus fullonum / Grote kaardebol
Erysimum cheiri / Muurbloem
Foeniculum vulgare `Giant Bronze` /
Venkel
Hesperis matronalis / Damastbloem
Lunaria annua / Judaspenning
Lychnis coronaria / Prikneus
Malva sylvestris / Groot kaasjeskruid
Myosotis / Vergeet-mij-nietje
Oenothera biennis / Teunisbloem
Papaver nudicaule / Ijslandse papaver
Salvia sclarea / Scharlei
Verbascum phoeniceum / Mottenkruid
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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
Harm Moek, Bestuurslid,
0512-302627, ha.moek(at)ziggo.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 eind september.
Kopij graag voor 8 september
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.
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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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