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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

Vaste planten, siergrassen en haardhout                                        koffie/theeschenkerij

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

zaterdagen in de schoolvakantie in het Noorden gesloten !
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Voorwoord 
Met deze Fleurbringer vangen we aan met ons nieuwe Groei&Bloei 
seizoen 2019-2020. Het programma tot eind van dit jaar vindt u in deze 
Fleurbringer. We zijn er trots op dat we weer een uitgebreid en vooral 
een interessant programma kunnen aanbieden. Dat is weer gelukt 
omdat we een actief bestuur hebben.  
Om alles goed te kunnen organiseren kunnen we best wel wat 
versterking gebruiken. Voor hulp bij een activiteit. Dan bent u geen 
bestuurslid maar wel betrokken bij activiteiten als bloemschikken of 
plantenruil. Schroom niet om vrijblijvend informatie te vragen bij een 
van de bestuursleden. 
Het seizoen van afdelingsactiviteiten is al weer ten einde gekomen met 
de laatste van zes Open Tuinen weekenden begin september. Ik heb 
ook verschillende tuinen bezocht en wat mij opviel was de variatie in 
kleur van de beplanting in de tuinen. Wat een aandacht en zorg 
besteden deze tuineigenaren aan hun planten. Menigeen gaat al jaren 
niet meer op vakantie. Maar waarom zou je je ook in een 
toeristenmassa storten als je thuis al een paradijsje hebt. 
Voor nog meer kleur starten onze bloemschikdocenten weer met 
nieuwe ideeën tijdens de nieuwe reeks bloemschikcursussen. 
Lezingen, bloemschikdemonstraties, creatief bezig zijn, bollenmand 
maken, Groenmarkt, tuinreizen; het komt allemaal weer aan bod in het 
komende seizoen. Veel plezier en leerzame momenten bij al deze 
activiteiten. 
Jan Galema 

 
Lezing: De Magie van Tuineren  
door Wim Paul van der Ploeg. 
Donderdag 31 oktober om 19.45 uur in 
Ontmoetingscentrum Carré,  
De Velden 1, 9504WH Drachten. 
(Maartenswoude vlak bij Passiflora) 
 
De lezing is een uitnodiging om door 
een andere bril naar tuinen en tuinieren 
te kijken. Een bril die niet alleen 
aandacht geeft aan verschillende tuinen 
in binnen- en buitenland, en prachtige 
bloemen en planten. Het laat je ook 
stilstaan bij vormgeving, sfeer, 
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creativiteit en een filosofische benadering. De tuin en het tuinieren als 
spiegel voor je leven. 
Ook de praktische kant van tuinieren wordt belicht. Wat je hoort en ziet 
tijdens de lezing zal je vast ideeën brengen die je in je eigen tuin kan 
toepassen. Dat is het mooie van tuinieren. Er is meer mogelijk dan je 
op voorhand zou denken. Door dynamiek is er een constante factor 
van verandering in de tuin. Daardoor is er altijd iets dat je kan doen 
zodat je nog meer van je eigen tuin kan genieten.  
Genieten van tuinieren in het hier en nu. Genieten is het doel. 
Tuinieren is het middel. 
Het is een lezing met momenten voor actieve deelname door de 
aanwezigen. 
 

Lezing Tuinen in Nederland door Piet 
Boersma. Donderdag 21 november om 
19.45 uur in Ontmoetingscentrum Carré, 
De Velden 1, 9504WH Drachten. 
(Maartenswoude vlak bij Passiflora) 
 
Het betreft een drie-dimensionale 
diaserie. Dit betekent dat u de dia's echt 
beleeft. U ervaart dit alsof u zelf door de 
tuinen loopt. De dia's worden met 2 
camera's tegelijk gemaakt, dit is te 
vergelijken met onze ogen: alleen door 

met twee ogen te kijken ervaren wij diepte in onze waarneming. 
Omdat beide dia's op één scherm geprojecteerd worden hebben de 
toeschouwers een polariserende bril nodig, dit om het linker en het 
rechterbeeld uit elkaar te houden. Het geheel wordt in kleur vertoond. 
Eerst gaan we kijken bij o.a. de 'Walenburg', 'Clingendael' en enkele 
particuliere tuinen. 
Vervolgens bekijken wij enkele tuinen in Groningen, tevens verschijnen 
enkele planten in beeld die ik op mijn weg ben tegen gekomen. 
Bij Mien Ruys bekijken we dezelfde border zowel in de zomer als in de 
herfst. In de Noordoostpolder worden nog een aantal fraaie tuinen 
vertoond. 
Voor de pauze komen we nog bij de 'Keukenhof', de 'Rhulenhof' en 
wandelen we nog door een paar bekende tuinen in Limburg. 
Zowel voor als na de pauze laat ik een paar bijzondere tuinen in België 
zien, deze zijn beslist de moeite waard. 
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Na de pauze gaan we naar Zeeland om daar de beroemde 'Zeeuwse 
tuinen' te bekijken. We maken een rondwandeling door enkele van 
deze tuinen en genieten van de borders met hun prachtige 
combinaties. 
De serie geeft een goede indruk van diverse Nederlandse tuinen en de 
hierin voorkomende planten. 
 
Bollenmand vullen  
Donderdagavond 14 november 19.30 uur, locatie De Wrottersploech, 
De Zandige Wijk 20a in Drachten  
Heeft u ook altijd het probleem welk verjaardagskadootje je nu weer 
moet meenemen? Maar weer die eeuwige kadobon, bos bloemen of 
geld in een envelop? Wat dacht u ervan om een bollenmand te geven 
aan de jarige? Dan geeft u echt iets origineels waar de ontvanger 
vanaf eind februari tot in mei veel plezier aan beleeft. Minstens zo leuk 
is eigenlijk wel om de mand zelf te houden. Bij voldoende aanmelding 
gaan we die mand maken op donderdagavond 14 november bij De 
Wrottersploech, De zandige Wijk 20a in Drachten om 19.30 uur.  
Instructies worden gegeven door Johan Bergsma.  

Hoe ziet de avond er ongeveer uit? 
Beplanten van een mand/pot met voorjaarsbloembollen, 150 stuks 
bestaande uit tulpen, narcissen en diverse bloembollen in witte, roze, 
blauwe en paarse tinten.Bollen zijn per soort verpakt en genummerd 
volgens stappenplan, elke deelnemer krijgt een pakket. 
Bergsma begeleidt het beplanten stap voor stap en vertelt iets over de 
soorten, maar verklapt niet alles, er blijft wel een verrassingseffect over 
voor het voorjaar.Soorten zijn zo gekozen dat mand/pot bloeit vanaf 
begin maart tot en met midden/eind mei. 
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U mag zelf een mand of pot meenemen. Diameter en hoogte mand/pot 
ca. 35-40 cm, groter mag altijd. Neemt u zelf geen mand of pot mee 
dan kunnen wij daar ook voor zorgen.  
U kunt op die avond ook bollen kopen: Allium, tulpen, narcissen en 
diverse andere bloembollen. Uitstekend van kwaliteit tegen 
aantrekkelijke prijzen zodat er met verschillende aantallen bollen 
prachtige voorjaarstuinen kunnen worden gecreëerd. Bergsma vertelt 
graag iets over deze soorten.  
 
De kosten per bollenmand voor leden Groei&Bloeri inclusief 
mand, bedragen € 28,--, voor niet-leden € 33,-- Neemt u zelf een 
mand mee, dan bedragen de kosten voor leden Groei&Bloei 18,-- 
en voor niet leden € 23,-- .  
De workshop gaat door als er tenminste 20 manden gemaakt zullen 
worden. Meer bollenmanden maken per persoon mag/kan dus ook 
waarbij de ervaring leert dat bij meer dan twee manden maken er wel 
stevig doorgewerkt moet worden. 
 
Aanmelding graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 20 oktober a.s. bij 
Jan Galema  jangalema@gmail.com  
Uw aanmelding is definitief na ontvangst van het bedrag op 
bankrekening NL15 ABNA 0470 8429 46 tnv KMTP afd. Drachten e.o. 
onder vermelding van naam en lidmaatschapsnummer indien van 
toepassing. 
 
Ledenraad 
Onlangs hebben de rayonvertegenwoordigers en de secretarissen van 
de afdelingen een e-mail bericht ontvangen over de verkiezing van 
leden voor de landelijke Ledenraad van Groei&Bloei. 
Het bestuur hecht er aan om nogmaals te benadrukken dat ALLE leden 
en hun partners zich via hun afdeling bij het rayon kandidaat kunnen 
stellen voor de functie. De leden van de Ledenraad hoeven dus niet 
perse ook bestuurslid te zijn. Het is immers een ledenraad. En het 
hoofdbestuur zou het toejuichen wanneer vanuit de afdelingen ook 
gewoon betrokken leden worden voorgedragen. 
Ken jij binnen jouw afdeling mensen waarvan je denkt dat ze geschikt 
zijn en die het leuk vinden om op deze manier een steentje bij te 
dragen? Praat er dan met ze over, en breng ze in contact met onze 
voorzitter Jan Galema (jangalema@gmail.com). 
 



 7 

PASTINAAK WALNOOTCAKE   
Voor een zelfgebakken traktatie hoeft het niet altijd feest te zijn. De 
cake heeft een verrassend ingrediënt: geraspte pastinaak. Dat maakt 
de cake heerlijk sappig; lekker in combinatie met de knapperige 
walnoot en het romige glazuur. (Dit recept komt uit Landleven en is 
inmiddels één van mijn favorieten) 
DIT HEB JE NODIG: 
150 ml zonnebloemolie 
150 gr lichtbruine basterdsuiker 
1 ei 
1 rijpe banaan, geprakt 
150 g zelfrijzend bakmeel 
1 tl bakpoeder 
1 tl speculaaskruiden 
1 snufje zout 
125 g pastinaak, geschild en fijn geraspt 
100 g walnoot, grof gehakt 
60 g boter, erg zacht 
75 g poedersuiker 
75 g roomkaas 
1 el honing 
1 el gehakte walnoten 
ZO GA JE TE WERK: 
Verwarm de oven voor op 170 graden. 
Vet een cakeblik in en bekleed dit eventueel met bakpapier. 
Klop de olie, de suiker en het ei in een kom met een garde tot het 
mengsel lichter wordt van kleur. 
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Roer de banaan erdoor. 
Zeef het bakmeel, het bakpoeder, de specerijen en het zout boven de 
kom en meng het erdoor. 
Voeg daarna de pastinaak en vervolgens de walnoot toe. 
Roer alles voorzichtig tot het gemengd is. 
Giet het beslag in de vorm en bak de cake in zo’n vijftig tot zestig 
minuten gaar. De cake is klaar als je er een satéprikker in steekt en 
deze er schoon weer uitkomt. 
Stort de cake ondersteboven op een (taart)rooster en laat het blik nog 
een half uurtje om de cake zitten, dan blijft deze lekker sappig. 
Verwijder daarna het blik en zet de cake weer rechtop. 
Laat de cake verder afkoelen en bestrijk hem voor het serveren met 
het glazuur. 
Dat maak je door de boter bleek en luchtig te kloppen met de suiker. 
Roer er geleidelijk de roomkaas door en daarna de honing. 
Verdeel het glazuur in slordige pieken over de cake en versier de cake 
met nog wat gehakte walnoten en een straaltje honing. 
 

Kerstdemonstratie bloemschikken  
Door Bloemstylist Hanneke Frankema  
Zaterdag 30 november a.s 14.00 uur in Multifunctioneel centrum De 
Wier, De Telle 21, 9247 AA Ureterp.  
Entree € 3,50 voor leden van Groei & Bloei en € 5,-- voor niet-leden. 
De zaal gaat om 13.00 uur open. Er worden loten verkocht met de door 
Hanneke gemaakte werkstukken als prijzen. Informatie Groei&Bloei 
afd. Drachten e.o. tel.0512-342771 of e-mail: info@drachten.groei.nl 
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TERUGBLIK 
Rondje Twente 
27 juni vertrokken we om 08.30 uur onder een stralende zon vanaf de 
carpoolplaats A7 Richting Twente. Het beloofde prachtig weer te 
worden om tuinen te gaan bezoeken. In Albergen bezochten we tuin 
“PlantZoentje”. Een prachtige tuin bij een boerenbedrijf, waar de koeien 
nog in de omringende weilanden lopen. De tuin bestaat uit 
verschillende gedeeltes met een vijver, pergola’s met ramblers en mooi 
beplante vakken op kleur. Het laatst ontwikkelde deel bestaat uit een 
bloementuin met siergrassen, geïnspireerd op de Dutch Wave. Er was 
bij het ontwerpen over alles nagedacht. Op diverse punten in de tuin 
waren leidingen aangelegd om te kunnen besproeien vanuit de eigen 
bron. De tuin zag er fantastisch uit.  

Hierna vervolgden we onze reis naar kwekerij Fahner in Deurningen. 
Een indrukwekkende kwekerij met voorbeeldtuinen, waar veel planten 
duidelijk voorzien waren van namen, zodat het heel eenvoudig was 
deze terug te vinden in het verkoopgedeelte. Na de kwekerij werd de 
reis vervolgd naar de Weusthagtuin in Hengelo. Zou deze tuin het 
PlantZoentje kunnen overtreffen? Bij aankomst bleek al snel dat de 
tuinen niet te vergelijken waren. Hier wandelden we met een trotse 
eigenaar die heel innemend vertelde, door een parkachtige tuin met 
bijzondere loofbomen, heesters en coniferen. Hier tussen waren 
prachtige borders, alles perfect onderhouden, waar schaduw- en 
zonborders zich zeer harmonieus afwisselden. Een bijzondere dag met 
prachtig weer. 
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Rondje Kop van Noord-Holland 
Het laatste tuinenbezoek van dit seizoen bracht ons naar de kop van 
Noord-Holland. Bij vertrek uit Drachten straalden 2 regenbogen. Was 
dit positief of negatief voor de weersverwachting? Achteraf was het 
weer prima. Tijdens de regenbuien dronken we koffie of aten we onze 
boterham op. De wandelingen door de tuinen en de kwekerij konden 
paraplu-loos worden afgelegd.  
De eerste stop was in de tuin van de familie Meeuwes in Twisk. Hier 
werd getuinierd op zware klei, hetgeen duidelijk tot uiting kwam in de 
verschillen tussen beplanting in onze eigen tuinen, veelal op zand-
/veengrond. De tuin ligt achter het huis, dat vroeger een opslag was 
voor steenkool. Over kronkelende paadjes liep je langs borders op 
kleur, de ene keer in de zon, de andere keer in de schaduw onder 
prachtige bomen door met aan het einde van de tuin het 
weidelandschap met koeien.  
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Na Twisk bracht het programma ons naar de zinTUIgeNtuin in 
Heerhugowaard. Deze tuin was op het verlanglijstje terecht gekomen 
na de lezing van de eigenaar, Cees Verkerke in april jl. Deze tuin 
straalde liefde voor vogels, vlinders en insecten uit. Vooral de wal bij 
de grote vijver die speciaal aangelegd was om het ijsvogeltje te 
verleiden. En dit was gelukt. Ook dit jaar was er weer een paartje 
ijsvogel dat hun nest in de wal gemaakt had en in het nest eitjes had 
uitgebroed. De borders in de tuin werden omgeven door origineel 
geknipte beukenhagen. Om de sfeer van een Engelse tuin te 
benaderen, werd zelfs een enigszins slordig muurtje gebouwd, waar 
klimmers tegenaan groeiden en waar genoeg plekjes waren om 
korstmossen tot ontwikkeling te laten komen.  
Het Rondje werd afgesloten met een bezoek aan kwekerij De Tuinstek 
in Tuitjehorn. Een kleine, geweldige kwekerij met prachtige planten 
waar we allemaal hebberig van werden. Vanaf deze kwekerij gingen 
we met goed gevulde kofferbakken en veel inspiratie weer huiswaarts.  

 
Lezing; Herkennen van planten in de tuin, door Gerrit Gussinklo 
De Lezing bestond uit twee onderdelen, voor de pauze werd aan de 
hand van foto’s en door Gerrit meegebracht plantmateriaal in het kort 
het een en ander uitgelegd  over de verschillende plantengroepen. 
Helaas ging om onverklaarbare reden bij het vertonen van de foto’s 
iets niet goed waardoor op verschillende foto’s de voorbeelden niet 
duidelijk waren. Na de pauze werd er in groepjes gewerkt aan het 
opfrissen van de plantenkennis, dit gebeurde door het determineren 
van het meegebrachte plantmateriaal. 
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‘Tuin klus’ 
Aanleg groene oprit en sedumdak, door Ada van Binsbergen 
 
Als natuurmens ben ik altijd betrokken bij de natuur. Daar de afname 
van de bijen mij erg aansprak , besloot ik om hier iets aan te doen, 
voor zover dat voor mij mogelijk was.  
In de tuin zelf had ik geen plaats meer, dus gekeken wat een andere 
oplossing kon zijn. En ja hoor: de oprit naar de garage. Deze had 
tussen de tegels in een laag steenslag. Dus aan de slag daarmee. Ik 
ben begonnen met de steenslag  te gaan verwijderen. Voor de 
tussenruimte, die ontstond bij het verwijderen van de steenslag (de 
grote tegels lagen versprongen) heb ik deze opgevuld met kleine 
tegels, zodat het pad recht werd, waardoor we met de auto wat meer 
ruimte kregen om over heen te rijden. Door zeven hebben we de 
steenslag ontdaan van grond, dat in de loop der tijd erin was gekomen.  
Ook een laag zand verwijderd en daarna de gezeefde grond weer 
terug gedaan. Daarna hierop weer 
een laag tuinaarde aangebracht. 
Vervolgens naar Visser Plant 
gereden, waar we de nodige plantjes 
gekocht hebben. Laag bij de grond 
liggende, zoals witte tijm en een 
geraniumachtige (weet zo even de 
naam niet meer) en een rijk bloeiende 
eenjarige soort (in het najaar even 
kijken wat ik daar neer ga zetten als 
vaste bodembedekker). Ook een witte 
Vinca Minor, Sedumplantjes en een 
Cotoneaster horizontales 
aangeschaft. Van vrienden kreeg ik 
nog rode tijm en penningkruid.  
Eerst had ik aan het eind tegen de 
garagedeur ook plantjes gezet, maar 
dit was niet zo handig, daar, als ik 
met de fiets de garagedeur uitkom, de 
fiets eerst nog moet keren om weg te 
kunnen rijden, dus toch maar weer hier wat steenslag tussen gelegd.  
Van het een kwam het ander: de gemeente kwam met subsidie voor 
het aanleggen van een Sedumdak.  
Aha, dacht ik, weer meer voedsel voor de bijen. Dus…. de 



 13 

tuinambassadeur gevraagd of die advies kon geven. Het was voor mij 
gemakkelijk om haar te benaderen, daar ik haar kende van de KNNV.  
Ik kreeg van haar advies en papieren voor de aanvraag van de 
subsidie. Tevens  waar ik het beste het materiaal voor het Sedumdak 
kon bestellen. De firma op internet opgezocht en toen aan de slag. Het 
dak opgemeten en met de maten van de trays en het doek gekeken 
hoeveel ik moest bestellen voor 3 m². 
Zo gezegd zo gedaan en een paar dagen geleden werd alles netjes 
voor de deur afgeleverd.  
Gelukkig hadden we nog een soort steiger. Die heb ik samen met mijn 
man voor de garagedeur gezet. Ik kon met een karretje de Sedumtrays 
daar naartoe brengen, op de steiger zetten en daar vandaan op het 
garagedak. Het was nog een hele klus. Ook emmertjes met steenslag 
kon ik zo gemakkelijk op het dak krijgen. 
Het garagedak zelf was niet sterk genoeg om helemaal te bedekken. 
Daarom heb ik alleen het gedeelte boven de bijkeuken beplant. Dit 
gedeelte van het dak heeft een betonnen plaat, dus stevig genoeg om 
het gewicht van de planten te dragen. Dit is natuurlijk wel een must. 
Samen met de tuinambassadeur heb ik alles gelegd: eerst een anti-
worteldoek, daarna een vliesdoek en daarop de plantentrays. 
Daaromheen een laagje grind zodat, mocht het onverhoopt zodanig 
hard regenen, dat de plantjes niet al het water op kunnen nemen, dit 
weg kan vloeien. 

 
Het resultaat mag er zijn: vandaag regende het aardig en hoorde ik 
geen water meer door de regenpijpafvoer stromen. 
Het Sedumdak heeft ook nog een ander voordeel : het geeft een 
uitstekende isolatie. 
Misschien dat een van de Groei en Bloei leden ook wat heeft aan deze 
ideeën…….. 
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OP STAP 
Kerst op kasteel Middachten is elk jaar een bijzondere belevenis. 
Geurende kerstbomen, bloemdecoraties, brandende haardvuren, 
honderden kaarsjes in de vensters van het kasteel, een kleinschalige 
kerstmarkt en live muziek zorgen voor een ultieme kerstsfeer. Daarbij 
is de lichtjeswandeling in de tuinen terug van weggeweest. Dit jaar is 

kerst op kasteel 
Middachten te 
bezoeken van 11 tot 
en met 15 
december.Het kasteel 
wordt in kerstsfeer 
gebracht door 
bloemist decorateur 
Sjacco Gerritsen en 
zijn medewerkers van 
Fleur Inn in Epe. In 
alle kamers zijn 
versierde kerstbomen 

en decoraties met verse bloemen te bewonderen. De tafel in de 
eetkamer wordt gedekt met servies uit de collectie van de familie. 
 
Vogels voeren?  
Wie goed voert, ziet veel vogels in de tuin. En wie nu begint met 
voeren, heeft daar de hele winter plezier van.  
Wie vogelvriendelijk bezig denkt te zijn door vet- of pindabollen in 
plastic netjes op te hangen, moet vooral even verder lezen. 
De Vogelbescherming roept op om vogels niet te voeren met vetbollen 
en pinda’s in plastic netjes. Het levert namelijk gevaar op voor vogels, 
doordat zij er met hun snavels of pootjes in verstrikt kunnen raken. Een 
bijkomend nadeel is dat de netjes vaak als zwerfafval in de natuur 
terecht komen. Haal de netjes 
dus van het voer af, voordat u het 
aan de vogels geeft.  
Een goed alternatief is: koop 
vogelzaad en vet meng dat door 
elkaar en maak zelf vogelvoer. 
Vul bv lege sinasappelschillen 
met het mengsel. 
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HOE MOET IK BLOEMBOLLEN PLANTEN? 
 
Als je in de lente wilt genieten van de bloeiende bollen moet je er op 
tijd bij zijn. De herfst is namelijk hét moment om (voorjaarsbloeiende) 
bollen te planten, zoals tulpen, narcissen, blauwe druifjes, 
sneeuwklokjes en krokussen. Zo geniet je al vroeg in de lente van heel 
veel kleurenpracht. In het voorjaar kun je zomerbloeiende bollen gaan 
planten. Als je het goed aanpakt kun je zo maandenlang genieten van 
bloembollen in je tuin. 

Soorten bloembollen 
Kleur in de tuin zorgt voor een tevreden glimlach. Het is een niet alleen 
een lust voor het oog, maar maakt alles ook meteen een stuk 
gezelliger. Er zijn bollen in allerlei soorten en maten. De belangrijkste 
verdeling die we kunnen maken is dat er voorjaarsbollen en 
zomerbollen zijn: 
Voorjaarsbloeiende bollen: narcissen, tulpen, blauwe druifjes, 
sneeuwklokjes en krokussen. Worden in het najaar geplant, het liefst 
vóór de eerste vorst. 
Zomerbloeiende bollen (ook wel knollen genoemd): dahlia’s, 
anemonen, Calla’s, gladiolen en begonia’s. Worden in het voorjaar 
geplant, het liefst na de laatste nachtvorst. 
 
Plant en bloeischema 
In dit schema kun je precies zien wanneer je welke bollen kunt planten 
en wanneer ze vervolgens zullen gaan bloeien. Het is verstandig om 
verschillende soorten te planten, zodat je constant van bloeiende 
bollen in je tuin kunt genieten. Je kunt op één plek bollen met 
verschillende bloeitijden planten, zodat het er nooit kaal is. 
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Wanneer bloembollen planten? 
Voorjaarsbloeiende bollen kun je het beste planten vanaf september tot 
december, het liefst voor de eerste nachtvorst. Zomerbloeiende 
bollen kun je het beste vanaf het voorjaar planten, zodra de kans op 
nachtvorst voorbij is tot en met eind mei. 
Waar bloembollen planten? 
Bollen kun je op verschillende manieren planten: verspreid in een 
border, in groepjes bij elkaar, tussen het gazon of op het terras in een 
bloembak. Of ga creatief aan de slag en maak mooie bolpatronen. 
Hoe bloembollen planten? 
Maak de aarde eerst goed los en vermeng deze met potgrond. 
Maak voor grotere bollen een gat, ongeveer tweemaal zo diep als de 
bol hoog is of gebruik een speciale bollenplanter. Uitzonderingen zijn 
Begonia’s en Dahlia’s, die vlak onder het oppervlakte geplant moeten 
worden. Voor kleinere bollen kun je een gleuf maken in de aarde waar 
je ze in legt. 
Leg de bol of meerdere bollen erin en maak het gat weer dicht met 
aarde. 
Geef de bollen na het planten water, zodat ze goed gaan groeien. 
Wanneer de bollen gaan bloeien kun je heerlijk genieten. 
biologische bloembollen 
Wist je dat ook vlinders en bijen dol zijn op de bloemen uit de bollen? 
Daarom is het beter om voor biologisch gekweekte bollen te kiezen. 
Deze vrolijke fladderaars komen vooral af op bloembollen die veel 
nectar bevatten. Dit zijn bijvoorbeeld het blauwe druifje, sneeuwklokje, 
anemoon, tulp, krokus en hyacint. Ook de sierui (Allium) is populair bij 
vlinders en bijen.  
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Tuinwijsheid 
Ook in het najaar: tijd voor tuingeluk! Geluk is als een vlinder.. Hoe 
harder je het najaagt, des te meer het je zal ontwijken.. maar richt je 
aandacht op andere dingen en het geluk strijkt zachtjes op je schouder 
neer! 

 
 Boekentip 
In zijn nieuwste boek "De tuinjungle' 
laat Dave Goulson ons kennismaken 
met al het kleine geteisem dat vlak bij 
ons, in tuinen, parken, tussen de 
stoeptegels en in de grond onder 
onze voeten leeft. Waar je ook bent, 
de kans is groot dat er nog geen stap 
bij je vandaan wormen, pissebedden, 
duizendpoten, vliegen, kevers, 
wespen, bijen en allerlei andere 
beestjes min of meer in stilte hun 
leven leiden. Goulson laat zijn lezers 
meekijken in de fascinerende en 
soms ook krankzinnige wereld van 
deze ondergewaardeerde helden van 
onze tuin. Hij neemt ons mee op 
visite in de composthoop, laat ons 
gangen graven onder ons gazon en 
een duik nemen in de tuinvijver. 
Goulson beschikt over een grappige 

en lichtvoetige pen, maar toch is hij in "De tuinjungle' ook bloedserieus. 
Zo laat hij overtuigend zien waarom in turfbodem gekweekte, met 
insecticiden behandelde, in plastic wegwerppotten verpakte planten 
bijzonder slecht zijn voor ons milieu en waarom we niet langer bij 
tuincentra, maar bij lokale kwekers moeten kopen. Of nog beter: zelf 
moeten zaaien. Onze tuin is bij uitstek de plaats waar we het contact 
met de natuur kunnen herstellen. En met maar een paar kleine 
aanpassingen maken we van onze tuinen een keten van kleine 
natuurreservaatjes, waar mensen, dieren en planten in harmonie 
samen kunnen leven. 
Dave Goulson (1965) is hoogleraar biologie en is gespecialiseerd in de 
hommel. In 2006 richtte hij de Bumblebee Conservation Trust op voor 
de bescherming en het behoud van de hommel. 
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Tuinieren in de winter  
Steven Bradley 
Ten onrechte wordt de winter gezien 
als een tijd waarin de tuinier niet 
anders kan doen dan wachten op het 
nieuwe tuinseizoen. In dit boek 
bewijst Steven Bradley dat dit 
helemaal niet nodig is. Tuinieren in 
de winter staat boordevol praktische 
adviezen over wat er ondanks het 
slechte weer buiten gedaan kan 
worden en welke taken er voor 
binnen zijn weggelegd. In de vorm 
van stap-voor-stap projecten 
passeren werkzaamheden zoals 

snoeien, de kas winterklaar maken, het herstellen van de grasrand de 
revue. Daarnaast geeft Bradley nuttige informatie over groenten die in 
de wintertijd geplant en geoogst kunnen worden. Hij beschrijft hoe fruit 
het best opgeslagen kan worden en hij bespreekt planten die ´s winters 
prachtig bloeien, heerlijk geuren of juist mooi verkleuren. 
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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 december. 
Kopij graag voor 8 december 
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 tuinverhaal, 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 Open: 
9825 TK – Lucaswolde half april t/m september  vrijdag 13 - 17 u. 
www.degroenegast.nl zaterdag 10 - 17 u. 
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