maart april

De Fleurbringer
GROEI&BLOEI
Afdeling Drachten en Omstreken

Retouradres: Schuur 38, 9205 BB Drachten

Bloemschik wedstrijd NNBE,
6 april, De Wier te Ureterp,
!!!!meedoen kan nog!!!!
Aanmelden kan tot 1 maart.

Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde

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

Van de voorzitter
Inmiddels alweer medio februari. Op het moment dat ik dit voorwoord
maak lijkt het met stormachtige buien nog wel volop herfst in de tuin.
De eerste bollen komen hier echter, weifelend maar toch, boven de
grond. Het voorjaar dient zich weer onmiskenbaar aan. Ruim voor de
vorstperiode had ik al tal van grote struiken verplaatst die al te
opdringerig op de voorgrond kwamen. Straks nog heel wat vaste
planten dunnen en ook verplaatsen. In die zin is het dus eigenlijk een
beetje merkwaardig om ze vaste planten te noemen.
We gaan als Groei en Bloei Drachten weer proberen voor ieder lid
weer interessante activiteiten te organiseren. De hele zomer door zijn
er weer 6 weekenden waarop u bij tuinbezitters kunt komen rondkijken
om kennis op te doen of gewoon voor de gezelligheid. Na de twee
voorgaande jaren van “Fryslân iepenet syn tunen” kunnen we zeggen
dat het ook gewoon heel gezellig is.
Er komen in korte tijd achter elkaar liefst twee bloemschikevenementen. Op 16 maart de door onze afdeling georganiseerde en
op 6 april een bloemschikevenement dat door alle afdelingen van
Drenthe, Groningen en Friesland georganiseerd wordt. Een commissie
is daar volop mee bezig en het is spannend en leuk tegelijk kan ik wel
zeggen.
Er ontstaat een open plaats binnen ons bestuur. We zoeken in het
bestuur iemand die de ledenadministratie en de contacten met de
regionale en gemeentelijke bladen wil verzorgen. Dat betekent dus op
gezette tijden de ledenlijst bijwerken en persberichten versturen over
alle activiteiten die wij als vereniging organiseren. Wie interesse of
ervaring heeft met het onderhouden van contacten met regionale
media, graag contact met een bestuurslid opnemen. Het aantal
kandidaten voor zitting nemen in een bestuur is helaas altijd minimaal.
Jammer, maar we snappen dat enerzijds ook wel. De gedachte bij
velen is natuurlijk dat het betekent: veel vergaderen, veel werk, altijd
weg. Dat beeld klopt niet, maar is wel dermate hardnekkig dat het geen
zin heeft te proberen dat beeld recht te zetten. Wat we bij andere
afdelingen meer en meer zien, is het ontstaan van commissies. Zo’n
commissie regelt slechts één onderwerp, bijvoorbeeld tuinreizen en
heeft daarmee een afgebakend terrein. De tijdsinzet is daarmee ook
afgebakend tot één klus(je). Wat elders lukt moet ook in onze afdeling
mogelijk zijn lijkt mij. We gaan dit jaar als bestuur dit onderwerp verder
vormgeven. Ik hoop dat u veel leesplezier heeft in de nieuw opgezette
Fleurbringer met een aantal nieuwe rubrieken. Als u die leest, zult u vrij
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zeker op ideeën komen die ook voor anderen interessant zijn. Ik nodig
u uit om die ideeën of tips dan aan te leveren bij de redactie van de
Fleurbringer.
Voorjaarsdemonstratie bloemschikken door Frits Hoogers
Zaterdag 16 maart in Multi Functioneel Centrum De Wier, De Telle 21,
Ureterp. De demonstratie begint om 14.00 uur, de zaal is vanaf 13.00
uur open.

De entree bedraagt voor leden van Groei&Bloei € 3,50 en voor nietleden € 5,-. Er worden lootjes verkocht (€ 1,- per stuk en 6 voor € 5,-)
met de door Frits gemaakte werkstukken als prijs. Info 0512-342771.
Nederlands Kampioenschap Bloemschikken
Tijdens Gardenista is er in de grote tent, een fantastische
bloemschikwedstrijd! Hieraan kan iedereen meedoen. Het is een
landelijke open competitie op verschillende niveaus. Amateurs,
studenten en professionals laten hun passie en creatiefste
arrangementen zien. Meer informatie is te vinden op de website
Gardenista.nl > Thema’s > Bloemstylist.
Wil jij de uitdaging aangaan en deelnemen aan deze competitie, stuur
dan 5 foto’s van je werk en een korte omschrijving van jezelf naar:
bloemschikken(at)gardenista.nl Aanmelden kan tot 1 maart.
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Ledenbijeenkomst op dinsdag 19 maart in De Kouwe
De Vogelweide 5, 9201 SZ Drachten
Het was de bedoeling dat Bart ter Horst deze avond de lezing “Alles over
bomen” zou verzorgen. Door ziekte is hij helaas niet in staat om te komen.
Gelukkig hebben we een interessante vervanger gevonden, te weten: Cees
Verkerke uit Heerhugowaard.
Zijn lezing gaat over het ontstaan van zijn landschappelijke cottage tuin. De
hectare grote tuin in Engelse sfeer, is één groot avontuur. In zijn lezing neemt
Cees het publiek mee zijn tuin in en laat ze het meebeleven. Cees vertelt over
zijn droom als zesjarige en wat daar nu
van is uitgekomen. Het vormgeven aan zijn droom in de tuin is een
opeenstapeling van teleurstelling en succes. Tegenslag en voorspoed. Net als
wat u meemaakt tijdens het tuinieren en dromen over hoe bijzonder het zou
kunnen worden… Cees ziet het voor ogen. De werkelijkheid overtreft soms de
stoutste dromen. Cees is dankbaar voor elke dag dat hij mag wonen op deze
bijzondere plek. Hij stopt niet met zich te verwonderen en neemt u daarbij op
humoristische en enthousiaste wijze mee en toont de mooiste foto’s. Mis dit
niet! Wie alvast een kijkje in zijn tuin wil nemen; www.dezintuigentuin.nl
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Visser Plant
In De Fleurbringer wordt vanaf
nu regelmatig aandacht besteed
aan het bedrijf van één van de
adverteerders. Deze keer een
kijkje in de plantenkeuken van
Visser Plant in Lippenhuizen.
Ruim 55 jaar geleden is Visser
senior begonnen met de kwekerij
op de huidige plaats van het
bedrijf. Er werden voornamelijk
heesters en coniferen gestekt en
geënt. Ongeveer 30 jaar geleden
is het planten-centrum aan de
kwekerij toegevoegd. Dit is
uitgegroeid tot een bedrijf dat
jaarlijks honderdduizenden
heesters, taxus en
dwergconiferen opkweekt,
voornamelijk voor de export naar
Scandinavië en Oost-Europa.
Vooral in Noorwegen is de
belang-stelling voor de
producten van Visser Plant nog
steeds groeiende.
Inmiddels heeft zoon Evert de leiding van het plantencentrum
overgenomen van zijn vader. Na de tuinbouwschool behaalde hij ook
nog zijn heao diploma omdat het runnen van een plantencentrum
tegenwoordig veel meer vraagt dan alleen vakkennis. Samen met 6
vaste medewerkers en ongeveer 20 scholieren en stagiaires wordt op
dit 50.000 m2. grote bedrijf hard gewerkt om aan de vraag van de
exporteurs, tuincentra en particuliere klanten te voldoen. De kwaliteit
wordt gegarandeerd door vakmanschap en het gebruik van goed
basismateriaal, zoals dikke stekken. Alle producten vinden hun weg
buiten de veiling om. De sector heeft zich verenigd zodat exporteurs
via een computersysteem hun bestellingen kunnen plaatsen.
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Het assortiment bestaat uit grote vaste planten, coniferen, heesters,
grassen en fruitbomen. Vooral de oude soorten fruitbomen zijn weer
erg in trek.
De zus van Evert heeft zich gespecialiseerd in het ontwerpen van
tuinen. Tijdens bijzondere gelegenheden op het bedrijf maakt zij gratis
een schets voor wie daar belangstelling voor heeft. Gelukkig vindt er
geleidelijk een omwenteling plaats in de tuinen van particulieren. De
verstening wordt minder en er is meer aandacht voor planten die bijen
en vlinders lokken. Tijdens speciale dagen wordt een compositie
gemaakt van deze planten, zodat de klant gericht zijn keuze kan
maken. Ook wordt dan een koffiecorner ingericht om de beleving van
de tuin meer gestalte te geven.
Eind februari, begin maart is de start van het nieuwe seizoen. Evert
geeft graag advies om de aankoop in de tuin optimaal tot zijn recht te
laten komen. Wie tegenwoordig nog buxus wil, wordt sterk afgeraden
deze planten aan te schaffen. Ga liever voor de ilex, lonicera of taxus.
De ilex moet wel goed in de turf gezet worden als je op veengrond
tuiniert. Deze plant leent zich goed voor snoeivorm maar heeft wel
even tijd nodig om tot ontwikkeling te komen.
Coniferen zijn niet meer zo populair als 10 tot 15 jaar geleden, maar
een paar dwergconiferen in de tuin zorgen in de winter wel voor een
groen accent zo ook Thuja Mirjam die door Visser Plant is gekweekt en
jaarlijks zorgt voor inkomsten door het patent hierop.
Als je een nieuwe tuin bij een nieuw huis in gaat richten, zorg dan dat
de grond diep omgespit wordt om goed te kunnen ontwateren.
Bij Visser Plant vind je geen tierelantijnen, geen snijbloemen en geen
bollen, maar alleen die producten die nodig zijn om de aankoop goed
te laten groeien, dus verschillende soorten grond, boompalen,
boomband, mest en potgrond. Er gebeurt hier veel meer, dan je bij een
eerste indruk als je langs rijdt, krijgt.
Nog meer informatie vindt u op de website: www.visserplant.nl. Hier
kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.
G&B leden krijgen 5% korting op vertoon van hun G&Bpas.
Groene Marktplaats
Aangeboden: 3 terracotta plantenbakken
lengte 40 cm, hoogte 17 cm en breedte
17 cm. Prijs per stuk € 2,50,
0644796075.
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NNBE
Op zaterdag 6 april gaat gebeuren! Het Noord Nederlands Bloemschik
Evenement. Tot 1 maart kunt u zich aanmelden, zie aanmeld formulier.
De drie noordelijke provincies gaan samen een bloemschikevenement
organiseren! Het wordt een feest voor en door bloemschikkers.
Beginners en (ver)gevorderden, leden en niet-leden, iedereen kan
meedoen. Er zijn twee groepen, beginners en gevorderden.
Deelnemers bepalen zelf aan welke groep ze willen deelnemen.
Alle werkstukken worden beoordeeld door een professionele jury en
alle deelnemers krijgen een certificaat met de beoordeling. De drie
deelnemers met de hoogste beoordeling krijgen bovendien een prijs.
Deelnemers in de groep gevorderden maken daarnaast kans op de
hoofdprijs: een Golden Ticket voor het bloemschikevenement op
Gardenista.
De opzet is eenvoudig. Er wordt één werkstuk gemaakt per deelnemer.
De opdracht is een verrassing. Bloemen en overige materialen voor de
opdracht worden verzorgd. Wat er precies aan gereedschap meegebracht moet worden geeft de organisatie van tevoren aan.
Het evenement gaat plaats vinden in het multifunctioneel centrum “De
Wier” in Ureterp, vlak bij Drachten. Dit ligt mooi centraal voor alle drie
de provincies en biedt ruimte aan 50 tot 60 bloemschikkers.
Daarnaast is er een zaal voor de bloemschikdemonstratie.
Deelnemers betalen €35,- bijdrage als vergoeding voor de bloemen en
de ondergrond en hun consumpties, inclusief de lunch.
Niet leden betalen €45. Niet-leden kunnen bovendien niet meedingen
naar de hoofdprijs.
Het programma ziet er globaal als volgt uit. ’s Ochtends worden de
werkstukken gemaakt. Daarna kan de jury aan het werk en is het tijd
voor de lunch. Na de lunch volgt de bloemschikdemonstratie door
Hans Zijlstra, bloemstilist uit Groningen. Hiervoor kunnen liefhebbers
en niet deelnemers zich apart inschrijven.
De bloemstukken van de demonstratie worden vervolgens verloot.
Daarna volgt de prijsuitreiking en kan iedereen de werkstukken van de
deelnemers gaan bekijken. Aan het einde van de dag nemen de
deelnemers hun eigen bloemwerk mee naar huis.
Wij hebben er zin in! Jullie ook?
Het NNBE organisatieteam
contact: NNBE.Groei@gmail.com
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Noord Nederlands
Bloemschikevenement
Aanmeldingsformulier

Naam:
Lid van Groei&Bloei: Ja/nee*

Lidnummer (indien van toepassing):

Woonplaats:
E-mail adres:
Deelname groep: beginners/gevorderden*
*doorhalen wat niet van toepassing is
Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden.
1. Om deel te kunnen nemen moet het inschrijfbedrag van € 35,- voor leden van
Groei&Bloei, of € 45,- voor niet leden vóór 1 maart 2019 overgemaakt zijn op
bankrekening NL82INGB 0008 3490 80 tnv KMTP Friesland onder vermelding van:
NNBE-bijdrage en uw naam en woonplaats.
2. Bij afmelding ná 15 maart vindt geen restitutie van het inschrijfbedrag plaats.
Tijdens dit evenement worden foto’s gemaakt die gebruikt kunnen worden voor
publicatie. Door deel te nemen aan de wedstrijd geeft u aan hiertegen geen
bezwaren te hebben. Heeft u principiële bezwaren tegen het herkenbaar in beeld
komen op publicaties dan kunt u dit kenbaar maken bij de inschrijfbalie.

Handtekening

Datum en plaats

Dit formulier graag volledig invullen, ondertekenen en
opsturen naar: NNBE.Groei@gmail.com
of per post naar: Jolande Schoemaker,
Vastenow 154, 7885AP Nieuw-Dordrecht
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Op Stap
Lentetuin 2019: Van 28 februari tot 4
maart kunt u in Breezand weer
genieten van het voorjaar in al zijn
pracht en praal. Tulpen, narcissen en
vele vele andere voorjaarsbloeiers
worden daar tentoongesteld. Het
thema voor de komende editie is
"Vive les fleurs". Volg in Breezand de
borden voor een goed parkeerplekje.
Entree € 6,50 pp
Botanische meesterwerken: Van 2
februari tot en met 12 mei 2019
organiseert Teylers Museum in
Haarlem een overzichtstentoonstelling van de botanische kunstenaars
Franz en Ferdinand Bauer. De tekeningen van beide broers behoren
tot de uitzonderlijkste botanische kunstwerken ooit gemaakt, terwijl ze
relatief onbekend zijn in Nederland. Voor liefhebbers van botanische
kunst is dit een uitgelezen kans om kennis te maken met deze
onbekende schat aan plantkundige pracht.
Noordelijke Zadenmarkt: Op zaterdag 9 maart organiseert het
Noordelijk zadennetwerk, in samenwerking met kwekerij Passiflora,
een zadenmarkt, meer dan 20 kramen vol zaden, knollen, wortels,
fruitbomen en -struiken en tuinboeken worden opgesteld. Daarnaast is
er een divers programma van lezingen en workshops. Meer info over
het programma op de website http://noordelijkzadennetwerk.nl Entree
€1,-, Start om 11.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Het adres: Kwekerij
Passiflora, De Akkers 5, 9204 WE Drachten
Workshop "Hanging basket" Bij van Oostwaard De Akkers 17, 9636
CB Zuidbroek. Dagelijks van15 maart t/m 30 maart, aanvang 9.30 uur.
Aanmelden bij voorkeur per e-mail vofvanoostwaard@xs4all.nl of via
het contactformulier op de website http://www.vanoostwaard.com.
De workshop duurt ongeveer twee uur en kost €30,00 per persoon. Dit
is inclusief hanging basket, 16 stekken, teeltaarde, basismeststof,
koffie/thee, advies en begeleiding. En anderhalve maand verzorging
De Kruidhof organiseert zevendaagse kruidencursus
Start op vrijdag 5 april, van 10.00 tot 16.00 uur, Schoolstraat 29 b
Buitenpost. Kosten € 450,00 incl. koffie/thee en lekkers, materialen,
warme vegetarische lunch en kookdemo, kruidenproducten die tijdens

11

cursus worden gemaakt, persoonlijk abonnement De Kruidhof. Opgave
en info: www.dekruidhof.nl
of info@dekruidhof.nl
Gezocht!
Standhouders voor de Groenmarkt
Waar: Tropische Kas, Kerkepad
Oost 16A, Beetsterzwaag.
Wanneer: Zaterdag 11 mei,
van 10.00 tot 16.00 uur.
Aanbod: Een mooie standplaats met een tafel, gezellige
sfeer, veel klanten en gratis
koffie of thee met koek.
Een stoel, paraplu of parasol
moet u zelf meenemen.
Voorwaarden: Inbreng van
goede producten van
botanische aard of afkomst.
Lid van Groei en Bloei of
Tropische Kas.
Goede zin en stralend humeur.
Tegenprestatie: 10 % van de dagomzet met een maximum van €17.50.
Aanmelden: Voor 15 april via ha.moek@ziggo.nl o f via 0512-302627.

de Groene Gast
Kwekerij van bijzondere vaste planten, kruiden en eenjarigen
Jouwerweg 2
9825 TK – Lucaswolde
www.degroenegast.nl
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Open:
half april t/m september
vrijdag 13 - 17 u.
zaterdag 10 - 17 u.

De tuinpen
De tuin is een van mijn passies, een stuk grond dat elk jaar weer verrast, elk
seizoen een ander beeld geeft in lente, zomer, herfst en winter! Altijd weer
ben ik verbaasd hoe onze planten zich staande houden. De winter is ook
spannend. Nu half januari steken sommige krokusjes hun kopjes boven de
grond. De winterjasmijn met zijn gele bloesem staat er ook prachtig bij.
Sneeuwklokjes komen eraan! Ondanks de sneeuwbuien, de natuur gaat
gewoon zijn gang! Het pampasgras geeft gewoon nog een nieuwe pluim. Veel
afgestorven planten staan er zo aan het eind van de winter treurig bij. Er is
hoop: De helleborus aan de voet van een hoge Thuja staat zomaar volop in
bloei met roze bloemen, de lente komt eraan.
Ik zal u meenemen naar het ontstaan. De geschiedenis van onze tuin begint
in 2005 toen wij het huis met grond die onttrokken was aan de landbouw, (er
hadden twee grote schuren gestaan), verwierven vanwege de plek: overal
kilometers uitzicht over de Hemrikkerscharren. Komende van de kust, weer
genieten van de mooie luchten. Rondom het huis, de boomwal niet
meegerekend, waren er een grote hulstboom, Thuja, laurier, kerriestruik,
Japanse kers en wat dennen. Ik kreeg dus een leuke uitdaging! Om te
beginnen kreeg het huis rondom een begroeiing van rozen en klimplanten,
om de uitstraling zachter te maken. Aan de weg aan de slootkant kwam een
bonte verzameling van hortensia’s, met zo’n 1200 narcissen in de lente, elk
jaar een feestje! Op zo’n dertig plaatsen werden krokussen en sneeuwklokjes
geplaatst in het gras. Na enkele jaren waren ze verdwenen door het drukke
bodemleven, van onder andere de mollen!! Nu plaats ik alleen nog bollen in
de border en niet meer onder het gras, en maak ik elk jaar een bollenplan van
datgene wat er in de grond is gestopt. Ons perceel is een hoekje uit de
natuur, waarop wij ons moeten aanpassen. Dat betekent dat kwetsbare
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gekweekte soorten het niet redden. Dat heb ik door de tijd heen moeten
leren accepteren.
De aanleg van de tuin ging als volgt: Achter het huis hebben we eerst een
wilde bloemen- en plantenweide met gemaaide paadjes erdoor aangelegd,
dus op de plek daar waar de schuren hadden gestaan. Echter na een paar jaar
en ik gerevalideerd was na een ernstig ongeluk, zijn we begonnen de tuin
daadwerkelijk vorm te geven. Deze keer kwam er geen tuinarchitect aan te
pas en maakten we elk jaar een border, moestuin, fruittuin, rozentuin
enzovoort elk met eigen thema: hosta’s, grassen, rozen, vaste planten, lente
bloesem en vlamborder...totaal zo’n negen borders. Echter de natuur deed
ook een duit in het zakje..... Tijdens een zomerstorm landde een grote boom
op mijn vlamborder. Met een najaarsstorm in oktober gingen, omdat de
bomen nog in het blad zaten vijf grote eikenbomen langs het garage pad
om... Wat een ravage!! De vlaggenmast met betonnen sokkel lag om en de
zonnewijzer bleek ook niet stormvast deze lag zes meter verder...Gelukkig
goede hulp gehad met het opruimen van de eiken die ook diep uit de grond
waren gekomen. De natuur is altijd de baas weten wij.
Toen onze tuin aardig volwassen was geworden besloot Staatsbosbeheer een
meer aan te leggen schuin achter ons perceel. Prachtig! Echter om ons droge
voeten te garanderen moest onze tuin op de schop, extra drainage moest
worden aangelegd en het perceel opgehoogd met 30 tot 40cm tot zes meter
uit de gevel. Sjonge wat een ingreep! Bomen struiken en planten werden
gedurende een half jaar ingekuild. Nadat de tuin opnieuw was aangelegd de
bomen, struiken en planten gedeeld en verplant waren, gingen we aan de
gang om dat wat verloren was gegaan weer te verwerven... Maar goed dat is
een leuke klus, en vandaar ook het bollenplan elk jaar.
Afgelopen seizoen was heftig met de hoge temperaturen. Veel planten
hadden het moeilijk. Echter de fruitoogst bijvoorbeeld van de passiestruik,
kruisbessen, de rabarber en ander fruit was geweldig. Jam en sap om weg te
geven is zo leuk. Ook kregen de dahlia’s een nieuwe plek langs de zijkant van
de groentetuin. Op 80cm hoogte hebben we een horizontaal schapennet
gespannen, waardoor de stelen goede steun tegen de wind hadden. De
dahlia’s groeiden boven mijn hoofd tot boven de 2 meter, zo mooi!! Zoveel
van geplukt tot diep in het najaar in combinatie met asters en grassen. Het
hele jaar door kunnen plukken als ingrediënt voor bloemschikken is ook een
feestje. Hoop nog lang van onze tuin te mogen genieten.
Connie Schwering-de Voogd
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Brownietaart met walnotenkruimeldeeg
Bereidingstijd: ca 40 min, baktijd: ca 40 min, afkoeltijd: ca 2 uur.
Ingrediënten: 275 + een beetje boter (ik heb 15 á 20 gram boter
vervangen door hetzelfde gewicht sinaasappelolijfolie)
350 gram + 1 eetlepel + een beetje bloem
125 gram walnoten
275 gram suiker
Zout
3 eieren
1 eidooier
250 gram pure chocolade
1 zakje vanillesuiker
Recept:
1 Verwarm de oven voor elektrisch 175’C, hetelucht 150’C, gas stand2.
Vet een vorm (18 cm x 28 cm) in met boter en bestuif met een beetje
bloem. Hak de walnoten grof. Meng met de handmixer 150 gram
bloem, 75 gram suiker en een snufje zout in een kom. Smelt 125 gram
boter op laag vuur en giet dit meteen bij het bloemmengsel. Kneed er 1
eidooier door en kneed verder (evt met de handen) tot een mooi
kruimeldeeg. Hier gaan nog een eetlepel bloem en de walnoten door.
Nog even kneden voor een goede verdeling van de walnoten en dan
het deeg in een kom laten rusten.
2 Breek de chocolade in stukjes en smelt dit samen met 150 gram
boter in blokjes au bain marie. Als alles goed gesmolten is en met
elkaar gemengd, 10 minuten laten afkoelen.
3 Meng 200 gram bloem, 200 gram suiker, de vanillesuiker en een
snufje zout in een kom. Voeg 3 eieren toe en de chocoladebotermassa. Meng dit tot een glad en wat kleverig beslag.
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4 Doe het beslag in de springvorm. Strooi het kruimeldeeg erover en
verkruimel het daarbij grof tussen je vingers. Bak de taart ca. 40
minuten in de oven. Als de taart afgekoeld is kun je ‘m bestrooien met
poedersuiker. De taart is de volgende dag intenser van smaak.
Smakelijk!
Voorjaarsactie Groei&Bloei
Kortingsactie FELCO snoeischaar voor
bestaande en nieuwe leden.
Iedereen die zich in het voorjaar
aanmeld als nieuw lid, ontvangt het
meest recente nummer van Groei &
Bloei (maart, april of mei), een korting
van €15,- €13- of €11,- op de
resterende contributie voor 2019 en als
welkomstgeschenk de FELCO 14
snoeischaar. Dit is een ergonomische
schaar die ook geschikt is voor een kleinere hand. Deze snoeischaar
heeft een verkoopwaarde van € 52,-.
Bestaande leden kunnen deze snoeischaar tijdens de Voorjaarsactie
met korting aanschaffen voor € 35,- per schaar. Dit gaat als volgt: U
stuurt een mail naar info@drachten.groei.nl en maakt het bedrag van
€ 35,- per schaar over op bankrekening NL15 ABNA 0470 8429 46
tnv KMTP afd. Drachten e.o. met vermelding van uw naam en
lidmaatschapsnummer. De snoeischaren worden op één adres
afgeleverd en u hoort van de afdeling waar en wanneer de snoeischaar
opgehaald kan worden.
De Voorjaarsactie 2019 is geldig van 21 februari tot en met 22 mei.
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De Levende Tuin (Onderwerp van de Nationale Tuinweek)
Je tuin tot leven brengen is heel eenvoudig. Met het weghalen van één
steen voor iets groens maak je al verschil. De rest volgt dan vanzelf.
De levende tuin blijft zich namelijk ontwikkelen, is niet direct klaar en is
nooit af. Verruil een paar stenen voor groen en water en breng een
heel ecosysteem op gang. Bloemen, planten, bomen en struiken
zorgen voor insecten en insecten voor vogels en egels. In een levende
tuin kun je de natuur zien, voelen, horen, ruiken en proeven. Rondom
je eigen huis wordt het fijner en gezonder voor jezelf, kinderen en
dieren. Doe je ook mee?
Tegel eruit, Plant erin
Samen met Intratuin organiseert Groei & Bloei de inwisselactie ‘Tegel
eruit, Plant erin’. Lever op 23 maart 2019 een tegel in bij de G&B stand
bij Intratuin in Drachten en ontvang 2 gratis planten! Doe mee en maak
je tuin groener!
Voorwaarden actie ‘Tegel eruit, plant erin’:
1. Bij inlevering van 1 tegel bij de stand van Groei & Bloei, ontvang je
een waardebon. (1 bon per huishouden)
2. Deze waardebon is goed voor 2 planten (uit een vooraf bepaald
assortiment)
3. De bon is alleen geldig op zaterdag 23 maart 2019
4. Bij vermoeden van misbruik is Intratuin gerechtigd deelname
ongeldig te verklaren.
5. De waardebon is niet inwisselbaar voor contant geld.
6. Kijk voor de Intratuin-vestiging bij jou in de buurt op
www.intratuin.nl
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De vijf onderdelen die bijdragen aan
het leven in de tuin zijn de dieren, de
bodem, energie, voedsel en water.

DIEREN
Zonder dieren geen levende tuin. In ons land is steeds minder ruimte
voor vogels, vlinders en insecten. Veel bijen-, vlinder- en
libellensoorten worden bedreigd met uitsterven. Een beetje groen in
elke tuin is genoeg om ze te redden.
Wat kun jij doen?
1. 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. Denk ook aan sterk
geurende bloemen die de hele nacht open blijven en vleermuizen,
nachtvlinders en andere insecten aantrekken.
2. Kies groen dat bescherming biedt;
Struiken en bomen bieden dieren veilige beschutting en een plek om
een nest te bouwen. Veel voedingsgewassen zijn meerjarig. Hoe ouder
ze worden, hoe meer voeding en bescherming ze bieden aan dieren en
insecten.
3. Jaag slakken niet weg;
Slakken zijn niet zo populair. Toch eten de meeste soorten vooral
plantaardig afval, zoals bladeren, dode insecten, schimmel en hout.
Het zijn nuttige opruimers. En ze dienen weer als voedsel voor andere
dieren in de tuin zoals vogels, muizen, egels en amfibieën.
4. Laat wespen leven;
Een wespennest verwijdert in 6 uur 2.500 vliegen en 650 langpoot- en
steekmuggen. Alleen in augustus en september, als wespen
overstappen naar zoet voedsel, kunnen ze last veroorzaken.
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BODEM
De bodem is de basis van elke levende tuin. Bacteriën, schimmels,
insecten en regenwormen in de grond zorgen dat de voedingsstoffen
binnen het bereik van de planten komen. Ze zijn essentieel voor
gezonde en vitale planten en bloemen.
1. Zorg voor een levende bodem
Maak je eigen composthoop en laat bladeren gewoon liggen in je
borders. Dit is een voedingsbodem voor bacteriën, schimmels,
insecten en regenwormen in de grond.
2. Leg zo min mogelijk stenen neer
In de ideale situatie is maximaal 20% van je tuin bedekt met stenen of
een andere verharding. Dat heeft als voordeel dat de natuur
grotendeels zelf het hemelwater verwerkt. Bij zware regenbuien heb je
geen overstromingen meer.
3. Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen
Je verstoort daarmee het natuurlijke evenwicht in de bodem. Ook
vogels, vlinders, bijen en andere insecten zijn afhankelijk van een
schoon, niet verontreinigd milieu. Koop bij voorkeur een schoffel of een
krabber om onkruid weg te halen. Langzaam werkende organische
mest in combinatie met regenwormen garanderen voldoende voeding
en een goede bodemstructuur.
4. Beperk grond- en graafwerkzaamheden. Diep graven in de grond
verstoort het bodemleven. Beperk de werkzaamheden tot minder grote
oppervlakten tegelijkertijd. Dan kan het bodemleven herstellen vanuit
de onbewerkte stukken.
5. Kies voor vlinderbloemigen zoals klaver. Deze zorgen voor een
betere bodemstructuur en dragen bij aan de stikstofvoorraad in de
bodem. De klaver gaat een verbinding aan met bodemschimmels die
de bodemstructuur nog meer verbeteren. Dat vermindert de behoefte
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aan extra bemesting. Daarnaast dragen deze planten bloemen: niet
alleen een mooi gezicht, maar ook goed voor het aantrekken van
insecten.
ENERGIE
Omdat planten water verdampen, verkoelen ze de omgeving. Alle
levende tuinen in een buurt verkoelen de omgeving tot wel twee
kilometer afstand. Groen is dus een perfect middel om de stijgende
temperaturen een halt toe te roepen. Als je groen bovendien slim plant,
kun je er ook energie - en dus geld - mee besparen.
Wat kun jij doen?
1. Bespaar geld door slimme beplanting
Planten en struiken kunnen zorgen voor verkoeling en isolatie. Als je
daar slim gebruik van maakt, kan je energie besparen in je huis! Denk
bijvoorbeeld aan groene dakbedekking of begroeiing tegen de gevel.
2. Plant een boom
Bomen en pergola’s werken veel beter dan een parasol. Onder het
bladerdek van een boom kan het wel 15°C koeler zijn.
3. Zorg voor groen op het dak
In een woning met dakgroen zijn de kosten voor verwarming in de
winter tot 21% lager. In de zomer bespaar je zelfs tot 75% op je
airconditioning! Ook zonnepanelen werken beter op een dak met
dakgroen, omdat het groen de luchttemperatuur aanzienlijk verlaagt.
4. Gebruik je eigen spierkracht
Bladblazers, heggenscharen en maaimachines verbruiken vaak
fossiele brandstof. Deze hulpmiddelen vergroten de uitstoot van het
broeikasgas CO2 en veroorzaken luchtverontreiniging in de vorm van
fijnstof. Iets meer eigen spierkracht gebruiken kan ook. Werken in de
tuin bevordert onze gezondheid en ontstrest aantoonbaar.
5. Kies voor LED-verlichting
Kies voor energiezuinige lampen bij de aanleg van tuinverlichting,
zoals spaarlampen of LED-verlichting. Er zijn slimme systemen die
werken met zonnecellen, tijdschakelaars en infraroodschakelaars. Wist
je dat in het donker witte bloemen en andere elementen extra
opvallen? Je hebt dan minder verlichting nodig. Het wit reflecteert in
het maanlicht.
De onderdelen voedsel en water komen in de volgende Fleurbringer
aan bod.
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Bestuur afdeling Drachten en omstreken

Kopij

Jan Galema, Voorzitter, Website,
0615453687, jangalema(at)gmail.com

De volgende Fleurbringer verschijnt
eind april. Kopij graag voor 8 april
inleveren bij wijoma1(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.

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.
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