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Van de bestuurstafel

Allereerst wens ik u namens ons bestuur een groen, gezond en 
actief 2023 toe. Wij hopen u vaak te zien bij onze activiteiten.  

Er is al flink gewerkt dit jaar door verschillende leden bij het plan-
ten van duizenden biologische bollen. Drie dagen een uur met 
elkaar spitten en ze zaten in de grond. Aanvankelijk zag ik het 
weer wat somber in, kans op regen. Gelukkig was het alle drie de 
dagen droog. Wel zo prettig. 

Van tevoren stond de actie op onze website en socials. Daardoor 
kwam er ook respons van Beat FM, een lokale zender. Zij wilden 
aandacht aan onze actie besteden. Dat werd een interview, sa-
men met Lieuwe van de Bloemoloog, bij de aflevering van de 
bollen. Konden we mooi uitleggen waarom we dit doen. Daarop 
volgde ook nog een radio-interview bij RTV Noord- Holland op 
de agenda op zaterdagochtend. En een krantenbericht achteraf 
in Rodi Media. Daarmee zijn we blij want zo weten ook niet- le-
den dat we bestaan en dat biedt kans op nieuwe leden of bezoe-
kers bij activiteiten. Dat is goed voor de vereniging. 

Wat ook goed is voor een vereniging naast nieuwe leden, is 
nieuw bloed in de vrijwilligersgroep en bij het bestuur. We prijzen 
ons gelukkig met circa vijftig vrijwilligers die ons ondersteunen bij 
de vele activiteiten. Voor het bestuur zou iemand erbij wel heel 
fijn zijn. Besturen doen we met elkaar in harmonie. Ieder heeft 
een taak, samen zijn we verantwoordelijk voor het reilen en zeilen 
van de afdeling. Het is leuk om daarbij steeds meer mensen te 
leren kennen. Zo gaat een vereniging meer voor je betekenen. 
Kennissen en vrienden erbij, dat is ook een doel binnen de vere-
niging, tuinvrienden erbij om je passie mee te delen. 

Er ligt weer een uitgebreid jaarprogramma, voor iedereen, hopen 
we. 
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Er is een vacature voor een coördinator open tuinen weekend. 
Hierbij neem je het initiatief om de open tuinen activiteiten te 
organiseren. Ik geef een korte omschrijving van de inhoud. 

Een activiteit met het zwaartepunt in de organisatie in het voor-
jaar. Twee vergaderingen bijeenroepen met de contactpersonen 
per woonkern. De afspraken vastleggen en de distributie van de 
benodigde spullen voor het betreffende weekend. Dan nog een 
nabespreking. Een zinvolle taak omdat er zoveel mensen genie-
ten van deze weekends. 

Voor Limmen zijn we overigens ook op zoek naar een contactper-
soon die tuinen werft. Het is maar dat u het weet. En kent u ie-
mand die dit zou willen dan kunt u het bestuur ook tippen, ne-
men wij zelf contact op. 

Tuinieren is een fijne manier om buiten en fysiek bezig te zijn en 
zo het nuttige van bewegen te combineren met een leuk resul-
taat, een mooie tuin. Dat biedt een sportschool niet. 

Tenslotte heeft u misschien gelezen dat in het blad aandacht be-
steed wordt aan het 10 puntenplan, verantwoord tuinieren. Zou u 
hierover iets willen schrijven dan is uw bijdrage van harte welkom. 
Onze planeet kan wel meer aandacht gebruiken, en ik ben best 
benieuwd wat er door onze leden bijgedragen wordt. Misschien 
vloeit er wel een nieuwe rubriek voor de nieuwsbrief uit voort? Dit 
jaar is Wessel van Schagen gestart met de moestuintips, leuk zo’n 
aanvulling voor mensen met moestuin ambities. 

Voor nu wens ik u een goed voorjaar, niet te heet, niet te koud en 
niet te droog of te nat? Ben ik nog iets vergeten? Geniet in elk 
geval van de Lente, steeds opnieuw een begin. 

Mercedes Docter 
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Moderne Borders

Op donderdag 9 februari organiseert Groei & Bloei een 3-D 
lezing door de heer Piet Boersma  

in de Ter Coulsterkerk aan de Holleweg 111 te Heiloo 

Deze lezing voert ons door een aantal Nederlandse tuinen die 
aantrekkelijk zijn door hun moderne aanleg. We maken een 
rondwandeling door enkele van deze tuinen en genieten van de 
borders met hun prachtige combinaties. Juist door de goede 
plantencombinaties wordt een tuin aantrekkelijk genoemd. 

Ook besteedt Piet Boersma aandacht aan waar je op moet letten 
wanneer je een moderne border wilt aanleggen en bespreekt hij 
een aantal planten die in deze tuinen voorkomen. Het zijn gro-
tendeels vaste planten, enkele heesters en enkele bolgewassen.  

Zo krijgen we een goede indruk 
van diverse Nederlandse tuinen 
en de hierin voorkomende plan-
tenborders.  
Bijzonder is dat de beelden 3-
dimensionaal te zien zijn. Dit be-
tekent dat u de dia's echt be-
leeft. U ervaart dit alsof u zelf 
door de tuinen loopt. 

De dia's worden met 2 camera's tegelijk gemaakt, dit is te verge-
lijken met onze ogen: alleen door met twee ogen te kijken erva-
ren wij diepte in onze waarneming.  
Omdat beide dia's op één scherm geprojecteerd worden hebben 
de toeschouwers een polariserende bril nodig om het linker en 
het rechterbeeld uit elkaar te houden. Het geheel wordt in kleur 
vertoond. 

Elly van der Laan en Froukje van der Schaaf 
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Van de secretaris

Het bestuur van Groei & Bloei Midden-Kennemerland is erg blij 
dat Elly v.d. Laan en Froukje v.d. Schaaf zich hebben aangemeld 
om samen de organisatie en regie van de lezingen op zich te ne-
men. 

Zij zijn voortvarend aan het werk gegaan zodat er voor 2023 een 
mooi lezingenprogramma voor ons klaar ligt. Daarnaast hebben 
zij in Castricum een leuke locatie gevonden zodat ook daar dit 
jaar twee lezingen plaatsvinden.  

Zij stellen zich aan u voor: 

Wij zijn al meer dan 50 jaar vriendinnen. We hebben allebei geen 
kinderen en onze mannen zijn (ex)collega’s en goede vrienden. 
We zien elkaar regelmatig hoewel we 30 km bij elkaar vandaan 
wonen. Froukje woont in Broek op Langedijk en Elly in Beverwijk. 
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Na lang (bijna) fulltime gewerkt te hebben in het bedrijfsleven is 
er inmiddels ook tijd voor aantal gezamenlijke – vaak creatieve - 
hobby’s. Zo kwamen we terecht bij de bloemschik-workshops van 
Mercedes. Het wedstrijdniveau zullen we beiden niet halen maar 
we hebben er plezier in en er staat regelmatig een mooi bloem-
stuk in huis.  

Froukje hield altijd al van tuinieren en heeft een grote tuin, bijna 
omringd door water. Niets is dan logischer dan aansluiting te 
zoeken bij de kwekers club. Hoewel Elly een ruime tuin heeft 
waar ze graag in zit, gaat haar belangstelling niet zozeer naar tui-
nieren uit. Wel schuift ze zo nu en dan aan in de stand van Groei 
en Bloei op het een of andere lokale evenement en deed ze 
meerdere malen de kascontrole. 

En naarmate je vaker iets doet voor de vereniging komt er een 
moment dat gevraagd wordt of je nog iets anders wilt doen. De 
organisatie van de lezingen werd te veel werk voor het zittende 
bestuur. We stelden voor om er een duobaan van te maken. We 
zijn allebei namelijk ook best wel druk met ander vrijwilligerswerk 
en andere activiteiten. We vervelen ons nu niet bepaald. Eind vo-
rig jaar zijn we begonnen. We zochten naar sprekers, maakten 
afspraken en hebben ons best gedaan een afwisselend, boeiend 
lezingenprogramma samen te stellen. Vanaf nu zal ook steeds in 
ieder geval een van ons in de zaal aanwezig zijn om de lezing in 
goede banen te leiden.  

We hopen dat jullie allemaal komen. Dan worden de lezingen 
niet alleen boeiend maar ook heel gezellig! 

Elly van der Laan en Froukje van der Schaaf  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Cursus tuinontwerp binnenkort van start

Bij voldoende belangstelling organiseert de afdeling Midden-
Kennemerland van de vereniging Groei en Bloei binnenkort weer 
een cursus tuinontwerp.  

Wist je dat een tuin groter lijkt als je gebruik maakt van schuine 
lijnen? En dat hogere beplanting in het midden een tuin meer 
diepte geeft en spannender maakt? Dit en veel andere ontwerp-
aspecten komen aan de orde in onze cursus tuinontwerp. In de 
afgelopen jaren hebben veel cursisten deze cursus met succes en 
plezier gevolgd.  

Het uitgangspunt 
bij deze cursus is, 
dat de deelne-
mers tijdens de 
cursus een ont-
werptekening 
voor hun eigen 
tuin (of een ge-
deelte) maken. 
Aan het eind van 
de cursus heeft u 
dan een ontwerp 
waar u zelf mee 
aan de slag kunt of dat u door een hovenier kunt laten uitvoeren. 
De twee docenten (Bart Korf en Marnette Vroegop) geven pre-
sentaties en opdrachten, waaraan tijdens de lessen en thuis wordt 
gewerkt. Er is uiteraard veel gelegenheid voor vragen en overleg 
en ook is er tegen het einde van de cursus een spreekuur . De 
cursus bestaat uit zes lessen, en u moet rekening houden met 
huiswerk.  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In deze cursus tuinontwerp gaat het vooral om de ruimtelijke in-
deling van de tuin (paden, terrassen, beplantingsvakken, gazon, 
hagen en bomen, etc.). De planten zelf, met bloemkleuren, bloei-
tijden, bloem- en bladvormen, enzovoort komen aan de orde in 
een andere cursus (beplantingsplan), die waarschijnlijk in het na-
jaar weer wordt gehouden.  

Cursusdata: donderdagavond 
23 februari, dan 9, 16, 23 en 30 
maart, spreekuur op 6 april, en 
de laatste cursusavond op 13 
april. Cursustijden 19.30 – 21.30 
uur. 

Locatie: Het Trefpunt, Abraham 
du Boishof 2, 1852 EZ - Heiloo 

Kosten: € 65.- voor leden van 
KMTP Groei en Bloei, € 75.- 
voor niet-leden 

Materiaal: wij zorgen voor teken-
plankjes en speciaal papier, maar u dient zelf over potlood, pen, 
gum, plakband, lineaal, kleurpotloden en evt. passer te beschik-
ken. 

U kunt zich (bij voorkeur per mail) opgeven bij Bart Korf onder 
vermelding van naam, adres, telefoonnummer en al dan niet lid, 
uiterlijk tot zondag 12 februari a.s. U krijgt dan een bevestiging 
en een uitnodiging om het cursusgeld over te maken op bankre-
kening NL03RABO0336454589 t.n.v. penningmeester Groei en 
Bloei Midden-Kennemerland. Het maximum aantal deelnemers is 
10 personen. 

Nadere informatie en aanmelding bij:  

Bart Korf: bkorf.1@kpnmail.nl  
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Volg ons op facebook, dan heb je ook altijd de meest actuele 
data! Facebook.com/middenkennemerlandgroei 

F

Adverteerder op STERRENLIJST 
De adverteerders: Kwekerij Meijer en Kwekerij Jan Neelen staan op de 
STERRENLIJST. Bij deze adverteerders krijgt u  
10 % korting.  
Vergeet u niet uw Groei & Bloei-pas mee te nemen?

 Hier uw advertentie? 
 Neem contact op met  
 Cees Stam 
 06-24416766 
 cpastam@hotmail.com
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mailto:cpastam@hotmail.com


Nieuwe leden 
Akersloot mevr. C. Blokker-Borst  
Alkmaar mevr. A.J. Elkhuizen  
Beverwijk mevr. M. van Schip  
Heiloo mevr. J.G. Nap  
 dhr.  G.W.J. Beekman  
 mevr. S.Pascha 
Limmen mevr. L. de Winter  
Uitgeest mevr. W. de Groot  
 mevr. A. Tesselaar 

Het bestuur heet de nieuwe leden van harte welkom en wenst 
hen veel tuinplezier. 

Algemene info  

Op donderdag 9 maart 2023 vindt de Algemene Leden Vergade-
ring plaats in de Ter Coulsterkerk in Heiloo, gevolgd door een 
presentatie van Jan Willem Pondman en Mercedes Docter over 
maatschappelijke initiatieven door Groei & Bloei MK. 

De agenda voor de ALV verschijnt in de komende Nieuwsbrief. 

Ecologisch tuinieren

Bladluizen in het voorjaar 

Nog even en dan zijn ze er weer: bladluizen. Ze verstoppen zich 
in net ontluikte, omgekrulde bladeren, aalbesblad met lelijke, 
rode bulten en op kiemplantjes die zijn gestokt in hun groei. Dat 
soort misvormingen zijn vaak je eerste hint dat deze sapzuigers 
weer actief zijn. Daarna komen de plakspetters op alles wat onder 
zo’n plant staat en de witte tot grijze waas op de bladeren. Dat 
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laatste komt door schimmels die de afscheiding van bladluizen 
heerlijk vinden. 

In het voorjaar breidden bladluizen zich massaal uit. Ik spreek ie-
der jaar allerlei ongeruste klanten en cursisten, die me vragen wat 
ze eraan moeten doen. Mijn antwoord: niets! De bladluizen star-
ten simpelweg eerder op dan hun roofdieren. Ze krijgen soms 
zelfs hulp van de lokale mieren, die hen in hun warme kolonie lie-
ten overwinteren en ze tijdens de eerste zachte dagen oppakken 
en op geschikte planten neerzetten. Bladluizen zijn dus eerder 
actief dan bijvoorbeeld lieveheersbeestjes en sluipwespen. 
Zweefvliegen lopen ook achter; ze moeten hun bladluisetende 
larven eerst verwekken voor ze die bij de sapzuigers kunnen af-
zetten. Eigenlijk is het dus maar goed ook, die explosie van blad-
luis in het voorjaar. Zonder dat zouden hun uitgehongerde roof-
dieren na de lange winterrust niet genoeg te eten hebben. 

De bladluisexplosie in het voorjaar hoort erbij. De meeste planten 
hebben er amper last van. En die misvormde bladeren? Die dra-
matische reactie krijg je al van enkele sapzuigers. Een beetje 
bladluis hoort erbij en is echt niet iets om je zorgen over te ma-
ken. Het is juist mooi, want ze zijn voedsel voor zo veel nuttige en 
mooie dieren in de tuin. Toch kan het spannend zijn, vooral als je 
net wat nieuws hebt geplant of gezaaid of je zorgen maakt om je 
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geliefde planten. Als een plant wel erg onder de invasie lijdt, 
grijp dan niet naar de gifspuit, groene zeep of gier, maar naar de 
tuinslang. Een stevige waterstraal spoelt de bladluizen van hun 
plek zonder er veel te doden. De bladluizen moeten dan weer 
eerst omhoog klimmen, hun plekje zoeken en uitpuffen van de 
schrik, voor ze verder drinken. Dat geeft zo’n plant even tijd om 
op adem te komen en aan zijn verdediging te werken. 

Zorg vooral dat je genoeg voorjaarsbloeiers hebt om straks de 
hulptroepen te voeden. Want als al die lieveheersbeestjes, sluip-
wespen, zweefvliegen en al die andere dieren op rooftocht gaan, 
dan doen ze dat massaal. En de meeste van hen eten ook nectar. 
Beemdkroon, wilg (bijvoorbeeld de klein blijvende ‘Kilmarnock’), 
gewone ereprijs, speenkruid en paardenbloem zijn in het voorjaar 
goede nectar bronnen voor deze roofzuchtige insecten. Dan 
volgt na een bladluis explosie een explosie van roofinsecten. De 
bladluizen verdwijnen vanzelf en voeden een heel ecosysteem. 

Iris Veltman 

#  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Excursie over Weidevogels

Met Michel Mannes als gids kunt u op excursie naar de weidevo-
gels aan de oostkant van Heiloo! 

Michel is zodra hij in de gelegenheid is doende met het inventari-
seren en markeren van weidevogelnesten. Er zijn veel factoren 
die daarbij een rol kunnen spelen en daar kan hij u uitgebreid 
over vertellen. 

Aan de orde komen vragen als wat hebben weidevogels nodig? 
Qua voedsel, veiligheid en nestgelegenheid. Welke invloed kan 
hierop uitgeoefend worden? Zijn doel is te monitoren wat er leeft, 
hoe de voortplanting lukt en dit te verbeteren daar waar hij mo-
gelijkheden ziet. Dit doet hij op meer plaatsen maar deze dag 
gaan we richting Akersloot.  

Lijkt u dit interessant? Meldt u dan aan voor deze excursie met de 
fiets. Omdat we niet weten op hoeveel belangstellenden we bij 
dit onderwerp kunnen rekenen, graag nu al aanmelden ook al 
duurt het nog even. 

Datum 29 april met een mogelijke uitwijkdatum naar 13 mei( als t 
hard regent). 
Tijd 10.00 uur bij de brandweerkazerne Heiloo (Rosendaal 2a) 
verzamelen. 
Duur twee uur en per fiets.  
Aanmelden benzdocter@icloud.com  
Kosten € 3,50 voor leden niet leden betalen € 5.00 
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Activiteit zaaiclub

Onze afdeling Midden-
Kennemerland heeft ook 
een zaaiclub. Dit zijn een 
aantal leden die het leuk 
vinden om zelf plantjes te 
zaaien en op te kweken. 
Want dat geeft veel meer 
voldoening dan wanneer 

je ze kant en klaar in het tuincentrum koopt.  

We komen elk jaar twee keer bij elkaar, de eerste keer in het 
vroege voorjaar om zaden uit te wisselen (en gezellig met elkaar 
te kletsen) en een tweede keer, meestal een week of zes later om 
de jonge plantjes die je over hebt met elkaar te ruilen of weg te 
geven.  

Lijkt het je leuk om je bij deze zaaiclub aan te sluiten of wil je 
eerst eens een keer de sfeer proeven, meld je dan even aan bij 
Bart Korf, bkorf.1@kpnmail.nl Dit jaar is de eerste bijeenkomst op 
11 februari in de ontmoetingsruimte van de tuin van kapitein 
Rommel in Castricum.  

Nieuws vanuit de PR

Via onze website, De Nieuwe Stek, de maandelijkse nieuwsbrief 
en social media proberen wij steeds onze leden te informeren en 
uit te nodigen om aan activiteiten deel te nemen. Om meer men-
sen enthousiast te krijgen voor Groei & Bloei. Wij willen natuurlijk 
graag laten zien wat wij als vereniging allemaal te bieden hebben 
en wat voor leuke mensen er lid van zijn van Groei & Bloei. Het is 
heel simpel: hoe meer zielen, hoe meer vreugd want niets is zo 
leuk om met elkaar een gezamenlijke hobby te hebben.  
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Voor en na ieder evenement wordt ook de regionale media be-
naderd, maar deze geven niet altijd thuis of het moet tegen beta-
ling zijn. Jammer is het als een stukje over een lezing waarvan je 
denkt dat het leuk is voor een breed publiek of een workshop of 
de tuinontwerp cursus niet de aandacht krijgen die het verdient. 
Dan blijft de informatie over deze activiteit binnen Groei & Bloei.  

Eind van het vorige jaar had Mercedes weer heel veel biologische 
bloembollen van de Bloemoloog gekregen. Diverse oproepjes 
gedaan op social media en daar kwamen toch weer een paar 
“nieuwe” enthousiaste bollenplanters op af. Maar tijdens het bol-
len planten ben je pas echt bezig met PR. Mensen zijn benieuwd 
wat je aan het doen bent. “Graven naar door Duitsers achtergela-
ten schatten”? De grapjes zijn divers, maar mensen zijn echt geïn-
teresseerd wat je aan het graven bent in “hun“ gebied. Als je ver-
telt wat wij aan het doen zijn krijg je alleen maar positieve en en-
thousiaste reacties. Dan blijkt ook weer dat wanneer je zelf erg 
enthousiast over bent, dat toch de beste PR is voor de vereni-
ging. En dat geldt natuurlijk ook voor u. Daarom aan u de vraag 
of u bij iedere activiteit denkt wie dit ook leuk zou vinden. Na-
tuurlijk hoeft uw broer, uw buurvrouw, dochter of fietsvriend niet 
meteen lid te worden, maar kennis te laten maken voor onze 
mooie vereniging kan natuurlijk altijd. 

Geno de By-Neuhuys PR  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De winterschilder

Achter het grijze ijs op de sloot  
liggen de velden tot aan 
een onbesliste einder: 
 
bestoft velours, versleten trijp, niet  
ongelijk aan hoe in vroegere treinen 
de banken waren bekleed. 
 
Nevel en schemering doen wie het 
eerste er is, negeren de 
voortijlende Thalys.  
 
Men zou wel schilder willen zijn  
om dit gebrek aan kleur 
op linnen te bewaren.  
 
Maar ook zo kan de forens het  
in zijn vlietend beeldarchief 
opslaan voor later.  
 
Die dan weer weet: het was genoeg 
heel deze overvloed 
aan schaarste 
 
Jan Eijkelboom 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Wessel vertelt  
over een OT-er (Ongeduldige Tuinder) 
Het is 10 januari 2023 en het regent, bovendien 5C.  
Je zou er chagrijnig van worden. 

We hebben een heerlijk beschut plekje in onze tuin, waar we al ‘s 
ochtends in het zonnetje kunnen zitten met “koffie en de krant”. 
Heerlijk! Tot nu toe was er echter nog geen dag in 2023 dat dit 
kon. “Lekker ongeduldig ben je Wessel”, ik hoor het u denken. 
En u hebt gelijk. Ik ben ongeduldig. Zo heb ik al vorig jaar rond 
Sinterklaas mijn groenten- en bloemenzaden besteld. Ik ontving 
ze op 6 januari. Dat is voor mij HET BEGIN. 

Het begin? Van wat? Tja, ik 
wil zo graag van alles zaai-
en, verspenen, oppotten 
en in mijn kas groot laten 
worden. Maar dat kan toch 
niet? Zeker niet als je 
nachtvorst krijgt. En…. ik 
heb geen verwarmde kas. 
Nu heb ik daar wel een op-
lossing voor gevonden. Als 
het gaat vriezen fiets ik 
rond middernacht naar 
mijn volkstuin en zet de 
“verwarming” in mijn kas 
aan. Dat wil zeggen: ik steek 5 dikke kaarsen aan. Die geven net 
genoeg warmte en ze branden tot de vroege ochtend. Moet het 
natuurlijk niet echt hard gaan vriezen. De geduldige moestuinder 
maakt dit allemaal niet mee! Die is wat verstandiger en wacht met 
uitzaaien tot april/mei. Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd: BEN IK 
NU ECHT DE ENIGE OT-er? 
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(Treur)wilgen

“Buig op tijd dan blijf je soepel” zei mijn moeder vroeger en dat 
ben ik nooit vergeten. Vanaf die tijd denk ik regelmatig flexibel 
mee, maar het gekke van die uitspraak is dat ik dan altijd aan de 
wilg moet denken. Hoewel de wilg door vakmensen in het groen 
ondergewaardeerd wordt is de soort best wel mooi en belangrijk 
hier in Nederland. Sommige mensen denken dat de wilg maar 40 
jaar oud kan worden maar er zijn voorbeelden bekend van 100 
jarige wilgen. Na de ijstijden behoorde de wilg tot de eerste ver-
houte planten die zich hier in Holland (Houtland) vestigde. Eerst 
de kruipende en later ook opgroeiende soorten. Inmiddels zijn er 
over de wereld 160 soorten te vinden, behalve Australië. De be-
kendste soort is de schietwilg (Salix alba) die je veel in het wild 
tegenkomt op niet te droge gronden. Zij verdragen goed hoge 
grondwaterstanden en de wind. Het hout vindt een ruime toe-
passing als rijshout en de tenen voor vlechtwerk en manden. Ver-
der voor verwerking tot papier, triplex, klompen kisten enz. Wil-
gen hebben een stof in zich (salicine) die ooit het hoofdbestand-
deel was voor de aspirine. Vroeger kauwden mens en dier op de-
len van de bast ter verlichting van allerlei kwalen. Nu is de mens 
in staat om die stoffen synthetisch na te maken, maar leg je wat 
takken in de wei dan zal je direct zien dat dieren er aan beginnen 
te knagen. De wilg is makkelijk te vermeerderen. Daar hoef je 
geen vakman voor te zijn want een tak die je voldoende diep in 
de grond steek maakt vanzelf wortels. Wil je een wilg op een 
stam dan neem je gewoon een langere tak, die je, als hij uitloopt, 
gewoon op snoeit tot de hoogte die je wil hebben en dan wordt 
het vanzelf een boom met een stam. Knip je de kroon om de 
twee jaar weer helemaal terug dan ontstaat vanzelf een knotwilg. 
Zet je de boompjes op een rij dan ontstaat een mooi wilgenlaan-
tje die ons typische Hollandse landschap zo mooi karakteriseert. 
Er zijn verschillende wilgensoorten met mooie namen zoals de 
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waterwilg, de bindwilg, de bandwilg, de katwilg, de laurierwilg, 
de blauwe wilg, de kronkelwilg en uiteraard de treurwilg.  

Over de treurwilg kan ik lyrisch worden, vooral in het vroege 
voorjaar, als hij uit gaat lopen. (zie mijn gedicht) Dan heeft deze 
sierlijkste boom hangende takken die lijken op gouden draden. 
Het is niet voor niets een sfeer boom die langs waterkanten op 
prominente plekken niet gemist mag worden. Het is ook het 
symbool van zorg, maar ook een bewijs van veerkracht en herstel 
in de natuur. Soms wordt de boom helemaal drastisch gesnoeid 
en ook dan komt hij in enkele jaren weer in oude glorie terug.  

Volgens de Keltische bomenhoroscoop zijn mensen, die tussen 1 
maart en 10 maart en ook tussen 3 september en 12 september 
jarig zijn, een treurwilg. Deze wilgen mensen zijn vaak kunstzinnig 
aangelegd en houden van mooie dingen in het leven en in de 
natuur. Hoewel hij of zij onrustig en wisselvallig is en soms een 
eigen mening heeft kan de wilgen mens flexibel meedenken. Zo 
flexibel en buigzaam als …... een wilgentwijgje.  

Snoeicursus 

Groei & Bloei geeft in samenwerking met de groenploeg van De 
GGZ een cursus fruitbomen snoeien. De theorie en praktijkles 
wordt gegeven door Nico Brantjes. 
U ontvangt mondelinge en schriftelijke informatie welke wordt 
gevolgd door een praktijkgedeelte. En vooral dat laatste is heel 
leerzaam, je moet ook durven knippen. U bent van harte welkom! 
Datum: woensdag 15 februari. Tijd: 10.00 uur. Duur ca drie uur. 
Locatie: Activiteitencentrum GGZ Bullaan 2 Heiloo 
Kosten G&B leden € 10,00 en niet leden € 15,00 Te voldoen op 
NL03RABO0336454589 tnvn KMTP Heiloo. Opgeven: benzdoc-
ter@icloud.com 
Mercedes Docter 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DE TREURWILG  

Soepel wiegend in de wind 

Sta of hang je en verbindt 

De aarde, de lucht en het water 

Een goudfontein zonder geklater 

Je bepaalt bij vele situaties 

Langs vijvers en andere locatie 

Voor velen onder ons de sfeer 

Zoals begraafplaats en zo meer 

Door jouw elastische vermogen 

Komt verdriet je onder ogen 

En vormt bij het tijdelijke een brug 

Naar het eeuwige terug. 

Nico Brantjes  

Verslag lezing De Tulp  
in de kunst door Krzysztof Dobrowolski-Onclin 

Krzysztof, afgestudeerd aan de Universiteiten van Amsterdam, 
Parijs en Krakau in Franse letterkunde en in kunstgeschiedenis 
kwam naar onze afdeling om te vertellen over de rol die de tulp 
speelde in de kunst.  
In 1590 kwam de tulp vanuit Centraal Azië via Turkije naar de Hor-
tus in Leiden en kreeg direct veel aandacht met als gevolg dat de 
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tulp al snel veel duurder werd. Dit werd in 1634 al duidelijk door 
een Delfts blauw bord waar de tulpen winsthandel op verwerkt 
was. Destijds kostte een bol van de rood- wit gestreepte Tulipa 
Semper Augustus zo’n 1000 florijnen, enkele jaren later het tien-
voudige.  

Nederland wordt vaak geassocieerd met de tulp, terwijl ook Tur-
kije de tulp als nationaal symbool gebruikt. Kijk je naar het logo 
van het Turks verkeersbord voor toerisme zie je een duidelijk her-
kenbare vorm, terwijl in het internet logo voor Nederland, met 
een beetje moeite, een gestileerde oranje tulp valt te ontdekken 
in het lettertype.  

Terug in de geschiedenis zie je dat Jacob de Geijn schilderijen 
maakte met een sterk religieuze betekenis en daar verschenen in 
1608 de eerste tulpen bij Maria in de Hortus conclusus. Ook Jac-
ques Callet liet via een embleem zien dat je je beter tot het licht [ 
God] kon wenden omdat anders de tulpen snel verwelken. Zo’n 
embleem staat uit een titel, een afbeelding en een franse tekst.  

In 1614 maakte Hendric Goltzius een schilderij waarin de tulp 
symbool staat voor de vergankelijkheid van het leven, samen met 
een schedel en een zandloper is duidelijk dat er geen ontsnap-
pen mogelijk is. In dat zelfde jaar komt Roemer Visscher met een 
embleem aan de Heeren Apen dat investeren in bloemen een 
hele domme grote gok is.  

Ook Rembrandt laat zich verleiden door de tulpengekte en maakt 
een schilderij waarbij zijn vrouw Saskia model staat voor de godin 
Flora met een bloemenstaf en een krans met tulpen in haar haar.  

Later schilderde hij de beroemde Anatomische les van Dr. Tulp. 
De echte naam van deze man was Nicolaas Pieterszoon, de naam 
Tulp had hij aangenomen toen de tulp nog populair en exotisch 
was. Aan de gevel van zijn huis hing een uithangbord met tulpen 
erop , maar die werd verwijderd toen de tulp in ongenade kwam.  
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Want hoe mooi Jacob Marrel en zijn stiefdochter Maria Sybilla 
Merian ook een boek samenstelde met 104 verschillende tulpen 
aquarellen, in 1637 kwam er een einde aan de tulpenmanie. 
Vooral de veilingen in Haarlem en Leiden waren hier slachtoffer 
van, de veiling in Amsterdam had de handel in tulpenbollen al 
verboden.  

Deze wending gaf 
kunstenaars weer 
nieuwe inspiratie. 
Nu werd de tulpen-
manie juist bespot. 
Crispijn van de Pas-
se maakt een gravu-
re waar de Godin 
Flora haar onder-
gang tegemoet gaat 
in zee met een ge-
volg van berooide middenstanders. Ook Jan Breughel de jongere 
laat zich inspireren door de crash en schildert bijvoorbeeld hoe 
De Heeren Apen, symbool voor de dwaze handelaars, op een 
goudweegschaaltje een tulpenbol wegen. Zelfs de uil in dit schil-
derij symboliseert de domheid. Een uil ziet immers overdag niet.  

In oude schilderijen is vaak veel symboliek terug te vinden maar 
Krzysztof verzekerd ons dat dat helemaal niet zo hoeft te zijn. Ke-
vertjes, spinnen en hagedissen bijvoorbeeld, passen gewoon 
goed bij het bloementhema.  

Het duurt even voordat tulpen gewoon weer mooie bloemen in 
de kunst kunnen zijn zonder de negatieve lading van een faillis-
sement. In 1674 schildert Dirck de Bay een speels tulpenboeket 
en rond die tijd zien we ook de eerste tulpenvazen.  
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Honderd jaar later in 1785 presenteert Gerard van Spaendock in 
de Salon in Parijs zijn kleurrijke bloemen stilleven terwijl in Neder-
land de schilders voornamelijk werkten in vergrijsde, bruin en 
oker tinten in de stijl van de Haagse en Larense school.  

Gerard liet zich inspireren door Rachel Ruysch. Ook haar bloem-
stillevens zijn samengesteld uit bloemen die bloeien op verschil-
lende momenten in het jaar.  

Er kwam uiteindelijk een franse kunstenaar aan te pas die weer 
gebruik durfde te maken van de uitbundige kleuren van de tulp. 
Zijn naam:Claude Monet, hij schilderde in 1886 de eerste bollen-
velden.  

Later gebruikte Theo Colenbrander op zijn Haagse Plateel gesti-
leerde tulpen en nu worden de glasobjecten van Bernard Heesen 
en de eigentijdse tulpenvazen van Jasja Caecillia gebruikt om 
traditiegetrouw elk voorjaar de tulpententoonstelling in Frans 
Hals museum luister bij te zetten. Kortom de tulp blijkt ook nu 
nog steeds tot onze verbeelding te spreken.  

Jolanda. 

Vergroening

De Gemeente Heiloo start vergroening projecten met bewoners. 

Vorig jaar is er een bijeenkomst bij de gemeente Heiloo georga-
niseerd waarbij burgers met groene wensen projecten konden 
aanmelden. 
Tijdens onze safari’s hebben we vaker gezien dat pleinen met ga-
rages in woonwijken erg kaal en stenig zijn. Onze wens is deze 
groener te maken. 
Daarom Zijn Cees Stam en Mercedes Docter naar deze bijeen-
komst geweest. Er waren veel interessante wensen die mogelijk  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uitgevoerd gaan worden. 
In Baetenburg komt er volgens planning en in overleg met de 
gemeente een vergroeningsproject bij de garages tussen Bae-
tenburg 39 en 40.  
De muurtjes tussen de garages krijgen een gevelbeplanting. 
De beplanting gaat een rol spelen bij factoren als hittestress, de 
opslag van warmte in stenen en wateropname. De struiken ne-
men water uit de grond op en er gaan stenen uit. Ook biedt dit 
kans voor vogels en insecten op voedsel en veiligheid.  

Het is hiervoor nodig dat een aantal naaste bewoners helpen met 
aanleg en onderhoud van de beplanting. De uitvoering zou in 
2023 plaats moeten hebben. Te zijner tijd zullen we u hierover 
verder informeren. 

Mercedes Docter 

Terugblik

Het is mij gebleken dat veel van onze leden en dorpsgenoten af-
stemmen op het programma Binnenste Buiten van de KRO/
NCRV. Na een leuke opnamedag met twee technici en een regis-
seur begin november vond de uitzending op 21 december plaats. 
Best spannend om te zien hoe het uit de montage komt. Wat er 
overblijft van al die takes. Velen van u hebben het gezien getuige 
de reacties die ik later heb gekregen. Ik had me hier niet voor 
opgeven, ik werd per mail benaderd, een vraag die me regelma-
tig werd gesteld. 

Het was leuk om eens mee te maken en te merken dat het mees-
te volgens script gaat, dat was voor mij even wennen om iets drie 
keer te moeten doen. Eén keer voor een overall shot, een keer 
inzoomen en kunt je dat nog eens doen voor een close up? Soms 
moest je zoveel mogelijk hetzelfde zeggen best lastig vond ik 
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dat, weg spontaniteit voor mijn gevoel. Soms moest je juist niets 
zeggen. Al met al weer een totaal andere ervaring dan bij andere 
opnames, weer een ervaring rijker. Ik vond het leuk om te doen, 
dat wel! En ook leuk om de positieve reacties naderhand te krij-
gen. 

Mercedes Docter 

Winterrecept   

Zuurkoolschotel uit de oven 

Niets is zo lekker als het koud is om thuis te komen en een oven-
schotel de oven in te schuiven en na een 30 minuten aan tafel te 
kunnen. Wat dit is het voordeel van deze zuurkoolschotel. Je 
maakt hem van tevoren en s ’avonds kan je hem nuttigen. Maar 
het kan natuurlijk ook in een adem voorbereid en verorberd wor-
den! 

Zuurkool is gesneden witte kool, die door de inwerking van diver-
se melkzuurbacteriën is geconserveerd. Zuurkool smaakt hierdoor 
zuur. In Vlaanderen wordt veel choucroute gezegd, naar de Fran-
se verbastering van het originele Middelhoogduitse sūrkrūt. De 
moderne Duitse vorm is Sauerkraut (in het noorden en midden 
ook wel Sauerkohl). 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INGREDIËNTEN voor 4 personen 

* 500 gr zuurkool (uit zak) 
* 2 appels 
* 1 grote rookworst (à 375 gr)  
* 75 geraspte kaas 
* 800 gr aardappels (licht kruimig)  
* 125 crème fraîche 
* 2 theelepels mosterd 
* Scheutje melk 
* peper en zout 
* Snufje kaneel 
* boter om in te vetten 

BEREIDING 

Verwarm de oven voor op 180° graden.  
Kook de aardappels in ca. 15 – 20 minuten gaar en giet af. 
Kook ondertussen de zuurkool ca. 10 minuten voor in een pan 
met een paar eetlepels vocht of water. Je kunt de zuurkool ook 3 
à 4 minuten verwarmen in de magnetron op 700 watt.  
Stamp de aardappels fijn met de crème fraîche, scheutje melk, 
peper, zout en mosterd.  
Schep daarna de kaas door de puree.  
Laat de zuurkool goed uitlekken in een zeef en verdeel over de 
bodem van de ovenschaal. 
Snijd de rookworst in plakken en plaats op de zuurkool. Dek dit af 
met de puree.  
Snijd de appels in dunne plakjes en steek deze in de puree. 
Bestrooi de appels met een snufje kaneel en bestrijk ze met een 
beetje gesmolten boter. 
Zet de ovenschaal ca. 30 minuten in de oven. 

Anke van Kruijssen
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www.boeke l tuinen . n l
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B o e k e l
TUINEN

Bij Boekel Tuinen hanteren we een aantal eenvoudige regels. 

•	  Beplanting vormt de basis van onze tuinontwerpen. 
•	 We maken tijdloze tuinen in elke gewenste st i j l . 

•	 Elke nieuwe tuin begint met een persoonlijk ontwerp, 
waarin we goed doordacht maatwerk leveren. 

Dat is waar we voor staan bi j Boekel Tuinen.

Bel of mai l gerust eens voor een vrijblijvende afspraak. 
We laten graag bi j u thuis zien wat de mogel i jkheden zi jn.

Boeke l  Tu inen  -  Bureau  voor  Tu in-  en  Landschapsarch i tec tuur 

06  5100 8325 -  Kennemers t raa tweg 464,  He i loo  -  i n fo@boeke l tu inen .n l


