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Voorwoord 
Het voorjaar is nu toch in volle hevigheid losgebarsten. Ondanks de 
koudeperiode van de laatste weken. Koud of niet, het steeds langere 
daglicht en grondopwarming door de zon doen hun werk en doen in 
snel tempo planten tevoorschijn komen. Ook de late kiemers worden 
wakker. Iedereen met een tuin zal bezig zijn met onkruid verwijderen,  
verplanten, opsnoeien en uitdunnen van te enthousiast groeiende 
planten. Zorg dat je nog wat ruimte open laat voor planten die voor 
vriendelijke prijsjes te koop zijn op onze Groenmarkt op zaterdag 11 
mei in de Tropische Kas in Beetsterzwaag. En, handig, mooie planten 
voor de volgende dag: Moederdag. Op deze altijd gezellige markt is er 
voor iedereen wat te vinden.  
Onze Groei & Bloei afdeling Drachten heeft een aantal leuke 
activiteiten gehad de laatste tijd. Het bloemschikevenement op 6 april 
in Ureterp was een groot succes. Bijna 60 ! bloemschikkers zetten zich 
‘s morgens in om het winnende bloemstuk te maken. In de middag 
verzorgde bloemstylist Hans Zijlstra uit Groningen een prachtige 
demonstratie bloemschikken waar bijna 200 bezoekers van hebben 
genoten. Eind februari was de actie “Tegel eruit, plant erin” in de 
Intratuin in Drachten. In een uur tijd waren de planten op. Op het eerste 
oog een groot succes, maar doordat de actie was aangekondigd op 
Facebook kwamen er in grote aantallen tegels binnen van mensen die 
we niet direct tot de doelgroep van Groei & Bloei rekenen. In een 
volgende tegelactie zullen we strakkere voorwaarden hanteren.  
Fryslân iepenet syn tunen. Friesland opent zijn tuinen. Ook dit jaar 
openen gedurende 6 weekenden weer talrijke tuineigenaren hun 
tuinen. Ook alle afdelingen in Drenthe en Groningen overigens. Geen 
enkele tuin is gelijk aan een andere. U kunt dus heel dichtbij genieten 
van de prachtigste tuinen. Om van mooie tuinen te genieten hoeft u 
dus inderdaad niet te vliegen. Lees in het aprilnummer van Groei&Bloei 
nog maar eens de column van de hoofdredacteur. 
Jan Galema 
 

Wie wil een cake, taart of hartige taart bakken voor de 
Groenmarkt?  

Tijdens de Groenmarkt willen we ook dit jaar weer lekkere 
zelfgebakken taart verkopen. Wil jij voor de club een taart bakken laat 

het dan weten aan Harm Moek; 0512-302627 of e-mail 
ha.moek(at)ziggo.nl 
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Groenmarkt  
Zaterdag 11 mei aanstaande is het weer zover, de jaarlijkse 
Groenmarkt. Deze plantenmarkt wordt georganiseerd door leden van 
Groei&Bloei afdeling Drachten en vrijwilligers van de Tropische Kas.  
Leden van beide clubs bieden niet alleen één- en meerjarige planten 
aan voor de siertuin, maar ook planten voor de moestuin en een kopje 
koffie/thee met versnapering. 

Nieuwsgierig geworden? Kom gerust eens kijken. De markt wordt 
gehouden in de tuin van de Tropische Kas, is open van 10.00 tot 16.00 
uur en de toegang is gratis. Er is een ingang aan het Kerkepad Oost 
16A en een in de Overtuin tegenover Hoofdstraat 80 te Beetsterzwaag 
Voor meer informatie zie:  http://drachten.groei.nl 
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De Levende tuin 
 
De vijf onderdelen die bijdragen aan het leven in 
de tuin zijn de dieren, de bodem, energie, voedsel 
en water. De onderdelen dieren, bodem en energie 
kwamen in de vorige Fleurbringer aan bod, deze 
keer voedsel en water. 
 
VOEDSEL 
Stadslandbouw, oftewel 'Urban food' produceren, is helemaal in. Door 
dicht bij huis voedsel en kruiden te produceren, worden we ons weer 
bewust van de herkomst. Je eigen eten kweken kan in je levende tuin, 
op het dak, gevel of balkon. Bovendien is een levende tuin ook een 
essentiële voedingsbron voor dieren, egels, vogels, vlinders, bijen en 
andere insecten.  
Wat kun jij doen? 
1. Eet groenten en fruit uit eigen tuin 
Leg je eigen groentetuin aan en eet elke avond je eigen, onbespoten 
aardbeien, tomaten of sla. Hoe lekker en goedkoop is dat! 
Geen ruimte voor een moestuin, plant een groenteplant of bessenstruik 
in je sierborder. 
2. Maak gebruik van natuurlijke combinaties 
Sommige plantensoorten helpen elkaar om beter te presteren. 
Petunia’s bijvoorbeeld zijn kleurrijk en ideaal in combinatieteelt. Zij 
bevorderen de groei van veel planten, ook in de moestuin en bij 
fruitbomen. 
3. Kruiden hebben grote sierwaarde 
Neem bloeiende groenten of kruiden voor de bereiding van maaltijden, 
voor hun heilzame werking of als product voor verzorging. De 
veelzijdige toepassing maken deze planten ook geschikt voor kleine 
tuinen en balkons. Kruiden kunnen worden geplant in borders, in 
potten of zelfs in kratten. Vaste groenten zijn gemakkelijk in onderhoud 
en vullen kale plekken in borders op. 
4. Kies groen waar dieren van kunnen eten 
Let bij het kiezen van bloemen en planten op nectar, geuren en kleuren 
en eetbare producten, zoals vruchten. Vogels, vlinders, bijen en andere 
insecten halen daar hun voedsel vandaan. Drachtplanten in alle geuren 
en kleuren produceren nectar en stuifmeel om insecten aan te trekken 
voor bestuiving en bevruchting. 
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WATER 
Leven zonder water is niet mogelijk. Wees er zuinig op en benut het 
water ten gunste van de natuur en jezelf. Water in de tuin zorgt voor 
vogels, libellen en vlinders. Bovendien geeft het water een rustgevend 
gevoel en verdringt het hinderlijke achtergrondgeluiden. Vijvers zorgen 
ook voor verkoeling op warme dagen. Veel planten en dieren zijn 
afhankelijk van schoon water en vinden hun woonplaats in de vijver.  
Wat kun jij doen? 
1. Geef water de ruimte 
Een stuk gras, bloemenborder of vijver in je tuin of groen op je dak 
zorgen dat regenwater makkelijker weg kan, waardoor je minder last 
van overstromingen zult hebben bij zware regenbuien. 
2. Vang regenwater op 
Koppel de regenpijp af en vang regenwater op in een ton en gebruik 
dat om het groen te besproeien of auto’s te wassen. Dat scheelt weer 
kraanwater! 
3. Zorg voor een geleidelijke overgang 
Voorkom een harde rand tussen de vijver en de omringende bodem. 
Realiseer oevers met een geleidelijke overgang van nat naar droog. 
Dat creëert een optimale variatie van planten en dieren. 
 

Nationale Tuinweek 
 
Het thema van de tuinweek is “De levende 
tuin”. Hierover hebt u in de vorige en deze 
Fleurbringer kunnen lezen. Iedere tuin een 
levende tuin. Alle levende tuinen samen 
maken steden en dorpen aantrekkelijker voor 
mens en dier. De groene organisaties 
Stichting Steenbreek, Vogelbescherming 
Nederland, IVN Natuureducatie en KNNV, 
vereniging voor veldbiologie, zetten zich 

samen met Groei&Bloei tijdens De Nationale Tuinweek in voor een 
groener Nederland.  
Frank Naber, voorzitter van Groei&Bloei: “Een krachtige alliantie met 
een duidelijke boodschap: iedere tuin een levende tuin! Elke partner 
levert vanuit zijn eigen perspectief een bijdrage hieraan door het 
organiseren van diverse activiteiten. Door deze bundeling van krachten 
werken wij verder aan een groen en levend Nederland.” 
Deze week wordt afgesloten met het landelijk Open Tuinen Weekend. 
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Deelnemers van onze afdeling zijn:  
Liesbeth Bernhardt, Zuiderhogeweg 105, 9203 SX Drachten  kleine 
stadstuin met verschillende hoekjes, veel planten en struiken 
Passiflora Vaste Planten De Akkers 5, 9204 WE Drachten  kwekerij 
met vaste planten, inspirerende borders, theeschenkerij en 
belevingstuin 
De Tamarisk, Kilometerwei 35, 9217 VR Nijega  landschapstheetuin 
met oude bomen, natuurlijke vijvers en borders  alleen zaterdag 
geopend 
’t Fryske Wâld, Spekloane 25, 9233 LK Boelenslaan  5000 m2 tuinen 
met groencentrum, tuinontwerp, aanleg en onderhoud 
De Hôfpleats, Stienstrawei9 9, 9233 LP Boelenslaan  1,5 ha. 
Landelijke (border)tuin, bosgedeelte, Engelse, Franse, Japanse en 
mediterrane tuinen 
Anne van Streun, Leidijk 24, 9247 CT Ureterp  landschapstuin, vele 
klimrozen, clematissen en een vleugje Claude Monet alleen zaterdag 
geopend 
Gerrit en Gerda Baan, Heidstreek 2A, 9257 RS Noordbergum  5000 
m2 tuin met vijvers, moestuin, diepe borders, bomen, struiken en 
planten 
De Groene Gast, Jouwerweg 2, 9825 TK Lucaswolde  
kwekerij/kijktuin, 0,8 ha. Natuurlijke beplanting, eco beheerd 
Alle tuinen zijn geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur, entree is gratis 
 

Fryslân iepenet syn tunen 
Ook dit jaar kunt u in de weekenden 
van 25 en 26 mei, 15 en 16 juni, 29 
en 30 juni, 27 en 28 juli, 10 en 11 
augustus en 31 augustus en 1 
september weer 30 prachtige tuinen 
in onze provincie bewonderen. In 
principe zijn de tuinen op zaterdag 
en zondag van 10.00 uur tot 17.00 
uur geopend. Maar sommige tuinen 

zijn alleen op zaterdag of alleen op zondag geopend. Dus graag even 
opletten alvorens u op pad gaat. Het zou jammer zijn als u voor een 
dicht tuinhek komt te staan. De deelnemende tuinen kunt u vinden op 
onze website: drachten.groei.nl of in de brochure. Probeer echter 
zoveel mogelijk op de website te kijken omdat wijzigingen daar snel 
doorgevoerd kunnen worden. Veel plezier bij het tuinbezoek. 



	8	

NoordNederlandsBloemschikEvent 
 
Op 6 april was het na een afwezigheid 
van 12 jaar weer eens zover. 58 
bloemschikkers uit de drie Noordelijke 
provincies meldden zich om 09.00 uur 
in De Wier in Drachten. Daar kregen 
de 20 beginners en 38 gevorderden 
materialen en een opdracht uitgereikt 
waarmee ze en schikking moesten 
maken. Van te voren was niet bekend 
wat er van hen verwacht werd. Er werd 
hard gewerkt en naarmate de tijd 
vorderde, ontstonden prachtige 
stukken. Iedereen had hetzelfde 
materiaal, maar de gemaakte 
werkstukken waren uniek. Bijzonder 
om te zien. Na de lunch kwam Hans 
Zijlstra een demonstratie geven. Hij 
zou 4 stukken maken. Vanaf 12.30 uur 
stroomden de belangstellenden van 
buitenaf naar binnen. Zij kwamen naar 
de demonstratie van Hans en naar de 
werkstukken van de deelnemers 
kijken. Tijdens zijn demonstratie 
vertelde Hans over zijn ervaringen 
tijdens het wereldkampioenschap 
bloemschikken. Ondanks ernstige 
materiaalpech eindigde hij daar als 
14e. Bijzonder indrukwekkend. Zo 
waren ook zijn werkstukken, afgeleid 
van hetgeen hij tijdens het 
wereldkampioenschap had gemaakt. De winnaars van de verloting 
gingen met een unieke prijs naar huis. Daarna vertelde Berend Krottje 
wat hem opgevallen was bij de werkstukken die ’s morgens gemaakt 
waren. Dit was voor iedereen zeer leerzaam. Tot slot kwam Frits 
Hoogers namens de jury (Marco Pruicher, Ingrid Brunsting, Frits 
Hoogers, Yvonne v.d.Veer en Lenie Lomulder) bekend maken, wie bij 
de beginners en gevorderden de beste stukken gemaakt hadden. 
Uiteindelijk kreeg Lammy van Elp uit Hoogeveen de Golden Ticket om 
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mee te mogen doen met het landelijk kampioenschap bloemschikken 
dat op Gardenista georganiseerd wordt. Dit bloemschikevenement 
werd door de deelnemers beoordeeld met een ruime acht. 
Dus…hopelijk komt er volgend jaar een vervolg.  
 
De tuinpen 
15 jaar geleden kwamen we hier wonen, tussen Drachten en Ureterp. 
Een oud woudhuisje stond er met een lap grond erachter. Ik dacht dat 
is wat voor ons om een grote tuin te beginnen. Eerst het oude huisje 
afbreken en een nieuw huis opgebouwd. Toen kwamen de gedachten 
opborrelen: hoe gaan we de tuin aanleggen. Het hele terrein hebben 
we eerst maar eens helemaal vlak gemaakt. Met een tuinslang heb ik 
de rondingen aangegeven waar de borders moesten komen. Wat 
overbleef werd gazon. Zo kwamen er eerst wat struiken om de wind te 
keren en daarna de vaste planten. Van de ene kreeg ik dit en van de 
andere dat, zo werden de borders gevuld. Er kwam een grote hoek met 

rozen en 3 zuilen met 
clematissen. De 
schuine kanten 
werden beplant met 
waldsteinia ternata 
als mooie bodem-
bedekker met 
glanzend groen blad. 
Later kwam er een 
kleine kas waarin ik 
kan zaaien. Dat vind 
ik erg leuk werk.  
 
 

De voortuin is iets gemakkelijker. Deze werd beplant met fairy roosjes, 
spirea’s en hortensia’s. Op het moment dat ik dit schrijf, is het begin 
maart. De sneeuwklokjes, helleborussen en primula’s bloeien al en 
daarna komen de narcissen. Altijd weer een verrassing. Ik krijg weer 
zin om te beginnen, vooral als het mooi weer is. Ik kan weer gaan 
zaaien en het is altijd weer leuk en spannend wat er op komt. En nu 
gaan we hopelijk weer een mooie zomer en een mooi tuinseizoen 
tegemoet. 
Margaret de Vries-Fokkema 
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Rabarber-cheesetaart 
De rabarber schiet de grond uit, 
dus tijd voor een rabarber-
cheesetaart. Voor je aan de 
taart begint, moet je eerst de 
rabarber-compôte maken.  
Wat heb je nodig (voor de 
rabarber compôte) 
Ongeveer 500 gram rabarber  2 
eetlepels rietsuiker  sap van 
een halve citroen   snufje 
kruidnagelen en snufje gember. 

Verwijder het groene blad en een stukje van de onderkant van de steel. 
Spoel de stelen goed af en snijd ze in stukjes van ongeveer 2-3 cm. 
Neem ongeveer 250 cc. water (niet teveel water, anders krijg je 
rabarber sap ipv rabarber compôte). Doe dit in de pan met de stukjes 
rabarber. Voeg 2 eetlepels rietsuiker toe, citroensap, kruidnagelen en 
gember. Breng dit aan de kook en laat het daarna nog ongeveer 10 
minuten pruttelen totdat de stelen zacht zijn. Wil je moes, dan moet je 
de staafmixer er even op los laten. Als de rabarber compôte klaar is, 
goed af laten koelen. 
Wat heb je nodig voor de taart 
300 gram biskwie  130 gram ongezouten roomboter  klein beetje 
olijfolie om de springvorm in te vetten  600 gram Philadelphia 
roomkaas, 125 gram crème frâiche, 150 gram witte basterd suiker, 1 
zakje vanille suiker of 1 theelepel vanille-extract    4 eieren  1 eetlepel 
maizena  rabarbercompôte  springvorm van 24 cm. doorsnee en 
keukenmachine. 
Bekleed de bodem van de springvorm met bakpapier. Smeer de 
randen van de springvorm in met olijfolie. Verwarm de oven voor op 
180˚. 
Smelt de roomboter op laag vuur. Doe de biskwie in de 
keukenmachine en maal deze tot fijne kruimels. Doe de kruimels bij de 
gesmolten boter en roer goed door. Verdeel daarna de kruimels over 
de bodem en de zijranden van de springvorm. 
De roomkaas, crème frâiche, basterd suiker en vanille suiker/extract tot 
een glad mengsel kloppen. Daarna één voor één de eieren erbij doen. 
Na toevoeging van elk ei eerst weer kloppen tot een glad mengsel. Tot 
slot voorzichtig kloppend de maizena toevoegen. 
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De helft van het roomkaasmengsel voorzichtig op de bodem in de 
springvorm gieten. Voeg er vervolgens een paar lepels 
rabarbercompôte overheen. Draai er voorzichtig een paar figuurtjes in 
met bijv. een satéprikker. Doe dan de rest van het roomkaasmengsel 
er voorzichtig overheen, met weer rabarbercompôte er bovenop en 
draai er weer een paar figuurtjes in. 
De taart kan nu de oven in. Als de taart in de oven staat, verlaag dan 
de  temperatuur naar 120˚. Bak de taart in 1 uur en 40 minuten. Als de 
taart klaar is, lijkt de vulling nog niet stijf. Dit komt vanzelf door het 
afkoelen. Als de taart afgekoeld is, nog een nachtje in de koelkast en 
dan kan het smullen beginnen. 
 

OPROEP   OPROEP   OPROEP 
Vindt u het belangrijk dat u op de hoogte 
gehouden wordt van de activiteiten van Groei 
& Bloei afd. Drachten e.o.?? Zo ja, dan kunt u 
wellicht helpen om dit te realiseren. We 
hebben dringend behoefte aan nieuwe 
bestuursleden, want……vele handen maken 
licht werk!. 

Is dit niks voor u maar kent u wel iemand in uw omgeving die dit wel 
zou kunnen, laat het ons asjeblieft weten. Wij kunnen dan contact met 
hem/haar opnemen. Wij horen heel graag van u. 
Het bestuur. 
	
Terugblik demonstratie bloemschikken door Frits Hoogers 
Op 16 maart jl. kwam Frits Hoogers met een hele voorraad 
bloemschikmaterialen naar De Wier in Ureterp.  
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Hij kwam niet voor niets want ruim 140 mensen waren op deze 
demonstratie afgekomen. En zij werden niet teleurgesteld. Frits maakte 
8 prachtige arrangementen en vertelde terwijl hij druk bezig was, hoe 
hij de ondergronden gemaakt had en hoe 
hij de bloemen erin verwerkte. Voor de 
sneeuwbal gaf hij een waardevolle tip. Als 
je deze in je bloemwerk gebruikt, zorg dan 
dat al het blad van de steel is verwijderd, 
snijd de steel goed schuin aan en laat de 
sneeuwbal een poosje in goed warm water 
met suiker of chrysal staan.  
Tijdens de demonstratie vertelde Frits op 
zeer inspirerende wijze wat de stand van 
zaken rondom “Gardenista” is. Hij maakte 
vele mensen enthousiast om naar dit groots 
opgezette evenement toe te gaan. En tot 
slot gingen acht gelukkigen met een 
prachtige prijs naar huis. 
 
Terugblik lezing zintuigentuin op 19 maart jl. 

Cees Verkerke kwam deze avond voor een goed gevulde zaal vertellen 
over het ontstaan van zijn zintuigentuin.  
Het is een landschappelijke cottage tuin in Heerhugowaard. Cees 
vertelde zeer geanimeerd over zijn tuinervaringen, niet alleen zijn 
successen maar ook de teleurstellingen. Dit alles gelardeerd met 
prachtige plaatjes.  
Bent u ook nieuwsgierig naar deze tuin? Meld u dan aan voor het 
tuinbezoek op 5 september. Een bezoek aan deze en nog een andere 
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tuin en kwekerij in de Kop van Noord Holland staan dan op het 
programma. Zie hiervoor het volgende artikel ‘Rondje Tuinen’.  
 
Rondje tuinen 
De tuinclub “leden kijken bij leden” gaat dit jaar haar grenzen 
verleggen. Er zijn drie tuinentrips bedacht:  
Rondje Flevoland op 23 mei, we gaan naar Appelhof in Marknesse, 
Ceres in Nagele en Ellen’s Tuin in Emmeloord.  
Rondje Twente op 27 juni, we gaan naar Plantzoentje in Albergen, 
Kwekerij Fahner in Deurningen en Weusthagentuin in Hengelo. 
Rondje Kop van Noordholland op 5 september, we gaan naar 
Versicolor in Lutjewinkel, de Zintuigentuin en Kwekerij Nico Zonneveld, 
beide in Heerhugowaard. 
Iedereen kan hieraan deelnemen. Het programma is nog in concept. 
Als er wijzigingen zijn, wordt u tijdig geïnformeerd. We gaan met eigen 
auto’s. Brandstofkosten worden hoofdelijk omgeslagen naar het aantal 
inzittenden. Naast de brandstofkosten komen nog de entreegelden 
voor de te bezoeken tuinen, ongeveer € 4,- tot € 5,- per tuin. Bezoek 
aan een kwekerij met kijktuin is gratis. 
Als u mee wilt, geeft u zich dan op bij Michèle Hillebrands, 
fleurbringer(at)kpnmail.nl of 0594-548089 
 

Rozenfestival Winschoten  
Op 6 en 7 juli vindt weer het Rozenfestival plaats in het Rosarium van 
Winschoten. Net als voorgaande jaren bestaat het festival uit een vijftal 
onderdelen. Naast de traditionele Groenmarkt is er ook weer een 
muziekpodium, foodplein, kinderplein en cultuurplein. De jaarlijkse 
Groenmarkt is de basis van dit 2-daagse festival. Elk jaar verkopen 
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zo’n 70 standhouders hun waren. Planten, tuinmeubelen, tuindecoratie, 
tuinarchitecten, alles wat er te bedenken valt binnen het thema groen is 
aanwezig. 
Het Rosarium Winschoten is een proeftuin voor rozen en werkt mee 
aan het keuren en ontwikkelen van goede rozensoorten. In totaal zijn 
er in het Rosarium circa twintigduizend rozen te zien van 320 
verschillende rassen.  
 
Terugblik tegel eruit, Plant erin. 
Zaterdag 23 maart, van 10.00 tot 15.00 uur, kon bij Intratuin een tegel 
ingeleverd en een plantje gratis meegenomen worden. Vorig jaar 
verliep deze aktie prima. Er werden ongeveer 80 tegels verzameld en 
evenzoveel plantjes uitgedeeld. De afspraak was, één tegel per familie 
inleveren. Er kwamen hordes mensen op af met meerdere tegels in 
hun kar. Zij meenden recht te hebben om meerdere plantjes omdat ze 
allemaal klant waren. Zo waren de plantjes al om 11.00 uur op. Er was 
geen mogelijkheid om met ouders en vaak jonge kinderen die netjes 
één tegel in kwamen leveren, een gesprekje aan te gaan en uitleg te 
geven over het belang van minder verstening. Al met al was het een 
zeer onplezierige ervaring die waarschijnlijk door een oproepje via 
facebook tot deze chaos heeft geleid. Het doel is hierdoor echt niet 
bereikt. Of we volgend jaar weer aan deze actie mee gaan doen, is 
vooralsnog onduidelijk. Met dezelfde spelregels hebben wij als 
Groei&Bloei hier weinig tot geen belangstelling voor. Maar hoe moet je 
de spelregels veranderen zodat deze actie op een gezellige en 
ordentelijke manier plaats kan vinden? Wie het weet, mag het zeggen. 
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De Groene Gast is een ambachtelijke kwekerij van niet-alledaagse 
tuinplanten te Lucaswolde, in het Westerkwartier van de provincie 
Groningen. De kwekerij is gecombineerd met een kijktuin/bezoektuin 
(8000 m2). 
Wij kweken zoveel mogelijk biologisch en gebruiken geen chemische 
bestrijdingsmiddelen. 

Het assortiment van de kwekerij is wisselend, niet alleen per jaar, maar 
ook gedurende het seizoen. Daarom heeft de Groene Gast geen 
catalogus. Onze voorkeur gaat uit naar natuurlijk ogende planten die 
een sierwaarde hebben. Sanguisorba’s, winterharde geraniums, 
monarda’s en asters behoren volgens ons tot die groep. Daarnaast 
vinden we het belangrijk dat ze van toegevoegde waarde zijn voor het 
dierlijk leven (biodiversiteit) en goed winterhard zijn. Planten voor 
zowel schaduwplekken als volle zon: voorjaarsbloeiers, zomerbloeiers 
en veel hoog opschietende najaarsbloeiers. 
Regelmatig, uit nieuwsgierigheid, kweken we ook enkele een- en 
tweejarigen of minder winterharde vaste planten. Sinds kort horen daar 
ook bijzondere groenteplanten bij 
Natuurlijkheid en natuurlijke dynamiek zijn de leidraad bij de opzet en 
het onderhoud van de tuin. Bloemenweides met veel inheemse planten 
wisselen af met borders waarin sierplanten met een natuurlijke 
uitstraling ruimschoots toegepast zijn. Een hoogstamboomgaard, een 
grote natuurlijke vijver, moestuin en bosje zorgen verder voor een grote 
variatie aan begroeiing en leefplekken. Stinzenplanten en andere 
bollen, zomer- en herfstbloeiers, vrucht- en zaaddragende planten 
zorgen jaarrond voor voedsel voor allerlei insecten, vogels en kleine 
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zoogdieren. Door onze natuurvriendelijke manier van werken zijn 
kwekerij en tuin zeer aantrekkelijk voor mens, dier en plant. 
De Groene Gast is een kwekerij/(be)leeftuin die alle zintuigen prikkelt, 
met veel afwisseling en rustige zitjes om van deze schoonheid te 
genieten. Om ook anderen van deze weldadige rijkdom te laten 
genieten is de tuin een deel van het seizoen geopend. Hiermee hopen 
we tot inspiratie te dienen om zo de biodiversiteit in de eigen 
leefomgeving een positieve impuls te geven. 
Klaas Blok, Willem de Vries 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

      
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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‘Tuinklus’  
Mijn favoriete gereedschap: Hebt u ook zoveel paardenbloemen en 
ander onkruid met een penwortel in uw gazon en borders? Dan is de 
Fiskars penwortel onkruidtrekker wellicht iets voor u. Wij gebruiken dit 
apparaat al enige tijd en zijn er zeer tevreden over. Het is de enige 
onkruid trekker die penwortels er 8 van de 10 keer helemaal uit trekt. 
Ook voor lange tuiniers goed te gebruiken. Er is ook een in hoogte 
verstelbaar variant verkrijgbaar.  

Het gebruik gaat zo: 
1 Plaats de bek goed over 
het onkruid. 
2 Duw met je voet  het 
apparaat goed tot aan de 
aarde of het gras. 
3 Trek de steel naar je toe, 
daarmee sluit de bek om het 
onkruid en komt het onkruid 
uit de aarde. 
4 Duw het handvat naar 
beneden en het onkruid valt 
uit de bek zo in de afval bak. 

Als je hem in de border wilt gebruiken en de ondergrond is te zacht dan 
moet je een klein tegeltje als hulp middel gebruiken. 
Niet alleen penwortel onkruid wordt goed verwijderd ook kruipende 
boterbloem en madeliefjes. Alhoewel die bij ons altijd in het gras 
mogen blijven. Deze onkruidtrekker is wat ons aan gaat een toppertje.  
Deze bijdrage werd ingezonden door Susan Wijting. 
 
Groene marktplaats 
Te Koop:  
*Zwarte plastic hanging-basket met 12 hersluitbare 
luikjes en een waterreservoir, prijs € 5,--  

*Slimme zaaiset, afmetingen 
(lxbxh): 22x20x16 cm. 1 plug 
heeft een diameter van 25 mm bovenzijde en 15 
mm onderzijde en 55 mm hoog,prijs: € 7,50   
Belangstelling? Neem contact op met Margot Witlox 
0644796075 
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OP STAP 
Muiderslot zet z’n kasteeltuinen in het zonnetje 
Tussen 8 april en 1 september 2019 komen bezoekers van 
Rijksmuseum Muiderslot meer te weten over de historische tuinen die 
het kasteel omringen. Er zijn activiteiten voor jong en oud waarin 
tuinieren, kruiden, planten, vruchten, bloemen en (vergeten) groenten 
een hoofdrol spelen. Rijksmuseum Muiderslot, Herengracht 1, Muiden. 
www.muiderslot.nl 

Koningsdagmarkt in De Kruidhof Zaterdag 27 april 10.00-17.00uur 
Proeverijen, tuinadvies, tuinartikelen, hanging baskets en perkplanten. 
Uitgebreid plantenassortiment op de verkooptuin. Doorlopend 
kinderactiviteiten in de tuinen. Toegang markt, tuinen en 
IJstijdenmuseum volwassen € 4,00 en kinderen € 2,00.  Kinderen tot 
en met 4 jaar, Museumkaart en abonnementhouders gratis toegang. 
Kinderactiviteiten tegen een kleine vergoeding. 
Expositie Beelden van Kienhout’ van Gerard Dijkstra  
Van 5 april 14.00 t/m 5 oktober in De Kruidhof. Kienhout is duizenden 
jaren oud hout, onder turf bewaard gebleven. Een erfenis uit de laatste 
IJstijd. Het meeste Kienhout waarmee hij werkt is Pijnboom en 
Moereik. Vaak komt de geur van hars nog uit dat oeroude hout 
tevoorschijn. Moereik is bijna zwart geworden van het eeuwenlang 
onder de turflagen liggen. Het lijkt wel ebbenhout als het beeld 
eenmaal af is.  
Expositie Dromen van Bomen 
Van Ruysdael tot Armando. Bomen blijven intrigeren. Ze zijn niet alleen 
nuttig en mooi, maar ook de longen van onze planeet. Niet voor niets 
laten kunstenaars zich al eeuwen door hen inspireren. Het Gorcums 
Museum organiseert van 30 maart t/m 15 september 2019 de 
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tentoonstelling Dromen van bomen, met een verrassende combinatie 
van oude en nieuwe werken over de boom en het bos. 
www.gorcumsmuseum.nl 

 Bestuur afdeling 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 
 
Cindy Houben,   Ledenadministratie, 
06-45957749, c.houben68(at)icloud.com 
 
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 
juli. Kopij graag voor 8 juni 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, 
wij waarderen je inbreng zeer.  
Margot, Michèle 
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