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Van de bestuurstafel

Nadat ik mijn laatste van de bestuurstafel in 2020 had geschreven kreeg ik 
nadien feed back dat men ze miste. Leuk om dat te horen, je weet dat DNS 
gelezen wordt en gewaardeerd. 
En dan schrijf ik er nu opnieuw een. En ook daar geniet ik van. De aanlei-
ding is echter minder, we hebben een vacature voorzitter voor onze mooie 
afdeling. En eerlijk, ik snap dat niet. Er is weinig leuker dan met elkaar zo-
veel leuke activiteiten op groengebied organiseren. 

De bestuurders en vrijwilligers zijn een fijne club. Er is waardering voor el-
kaars inzet. De resultaten worden omarmd. 
Daarnaast heb ik sinds ik in 2005 zitting kreeg in het bestuur zoveel bijge-
leerd. Ik begon enigszins onzeker en zeker ongestructureerd. Maar daar heb 
ik ook de grootste winst behaald, daarnaast heb ik veel andere capaciteiten 
verbeterd en ontwikkeld. Winst voor mezelf en mijn medebestuurders zijn er 
blij mee. Weer een vacature voorzitter, ja. Na een jaar van een waarnemend 
voorzitter in de persoon van Dico bleek dit -onder meer door persoonlijke 
omstandigheden- niet de vervulling van onze mooie vacature. 
We zoeken iemand die in een team wil functioneren, met een passie voor 
groen. Die interesse heeft in biodiversiteit, tuinieren en het organiseren van 
activiteiten. Met een ervaren secretaris en een fijn team is dit echt goed te 
doen. En kost het tijd, jazeker! Maar levert het meer op dan het kost: leuke 
ervaringen, nieuwe kennismakingen, omgaan met tegenslag ook dat. Ik heb 
lol gekregen in schrijven en dat houd ik nog langer vol dan tuinieren. En ja 
aanvankelijk kan het zoeken zijn, maar wie zoekt kan ook veel vinden. Dus 
meld je maar bij het bestuur, werkwillige vrijwilliger met interesse in groen. 
We kijken of er wederzijds een match is, en zo ja volgt de benoeming. 

Blij zijn we met Geno Neuhuys die de PR uitstekend regelt zowel op Inst-
agram, Facebook als naar de website en kranten. 

Dit jaar vieren wij opnieuw een jubileum, we bestaan als tuinvereniging 60 
jaar. Daar gaan we aandacht aan besteden. Dat hoopt u natuurlijk al. De 
jubileumcommissie heeft last van de Coronaperikelen wat de organisatie 
bemoeilijkt heeft. Maar een wedstrijd voor alle scholen in ons verzorgings-
gebied ligt al wel klaar, dankzij ons onderwijsechtpaar Ellen Schulp 
en Hil Lanting. Dat wordt iets om blij naar uit te kijken. 
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De jeugd heeft de toekomst en daarmee kun je veranderingen onderaf in-
zetten. Ook is er een grote groep jeugdigen die aandacht heeft voor biodi-
versiteit en duurzaamheid. Trends en ombuigingen die vereist zijn om een 
leefbare toekomst voor hen te behouden. 

Dan hebben we een extra bijzondere lezing gepland staan vanwege het 
jubileum, later daarover meer. Heeft u nog een leuk idee, laat het dan we-
ten aan het bestuur en wie weet kan het worden opgepakt. 
De aandacht die er is voor biodiversiteit biedt ons als tuinliefhebbers en 
vereniging mooie kansen. De door ons al lang bewandelde weg kent de 
volgende aandachtspunten: duurzaamheid, composteren in plaats van 
weggooien, beplanten versus verstenen. 

Wateropvang in de tuin en zorgen voor een gezonde en bedekte bodem. 
Ook aandacht voor voedsel, veiligheid en voortplanting condities voor alle 
dieren. Het is wat we belangrijk vinden en waar we ook best veel van weten. 
Dit delen met anderen voor wie dit onbekend en onontgonnen terrein is om 
maar in ons jargon te blijven. Onze afdeling is er goed in, dat mag best ge-
zegd. Ook dit jaar gaan we in samenwerking met de Groene Reiger weer 
Groensafari’s organiseren, hierbij zijn wij de partner met kennis van groen. 
Ook bij de plant estafettes gaan we weer meewerken. Naast duurzaamheid 
is ook verbinding leggen tussen jong en oud een heel mooi aspect. Tot zo-
ver, veel leesplezier. 

Mercedes Docter, waarnemend voorzitter 
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Bloemschikken

Om rekening te houden met belemmeringen voor groepen staan deze 
data voor bloemschikken 6 april 20 april 11 mei. Nu het er op lijkt dat 
het meevalt kunnen we ook eerder starten. 

Dus starten we al in februari. We gaan werken met buigzame takken op de 
pot van de december schikking. Voor degenen die deze niet hebben bijge-
woond zijn er extra potten gereserveerd. Mooi aardewerk in blauw-groene 
tinten. Stevig en nadien ook te gebruiken als ompot voor kamerplanten. Zijn 
we ook nog een beetje duurzaam bezig op die manier. 

In deze tijd waarin de natuur nog in gedeeltelijke rust is en er wel gesnoeid 
wordt kunnen we mooi met deze materialen werken. Ze dagen ons uit om 
mee te werken. Bolbloemen hebben vaak buigzame stelen. Dit vormt de 
basis van het komende bloemwerk. Kom en onderzoek wat u met deze ma-
terialen allemaal kunt maken. Vlechten, buigen en een frame maken zijn 
mogelijkheden. Maar ook samenbinden of splitsen. Dus wordt je nieuwsgie-
rig en wil je lekker met bloemen aan de slag kom dan naar deze serie work-
shops. 

Helaas door huurverhoging en stijgende inkoopkosten iets duurder dan u 
gewend was. Maar ik hoop dat u desondanks komt. 

Locatie:  ter Coulsterkerk Holleweg 111 Heiloo 
Kosten:  € 90,00 voor drie lessen voor leden  
 Niet leden betalen € 110,00 inclusief alle materialen.  
 Losse les € 35.00 Twee lessen 65,00 
Tijd:  13.45 uur en 19.45 uur 

Datum:  woensdag 9 februari, dinsdag (!) 8 maart en woensdag 6 april. 
Alleen de laatste datum staat dus in het jaarprogramma vermeld 
Alle materialen worden verzorgd en koffie en thee is inbegrepen. 
Aanmelden benzdocter@icloud.com 
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Ecologisch tuinieren

Planten bij insectenhotels 
Je bent natuurlijk niet klaar met alleen een insectenhotel. Wie wil er nou 
een hotel bezoeken waar niets in of in de buurt te eten valt? De meeste 
wilde bijen zijn heel kieskeurig in met welk stuifmeel ze hun larven voeden. 
Zonder voedsel laten ze het insectenhotel links laten liggen, hoe mooi ook. 
Maar gewone tuinplanten zijn vaak niet geschikt of niet aantrekkelijk ge-
noeg. Dus wat willen die kieskeurige bezoekers dan wel? 
Een van die bezoekers is de rosse metselbij. Ze is vrij groot en heeft een 
roest kleurige vacht. Ze is niet heel kieskeurig in planten en zelfs niet wat 
betreft haar nest. Zo zag ik eens een rosse metselbij een nestje maken in 
een verlaten Duplo-blokje. Een plant waar ze gek op is, en veel andere wil-
de bijen en hommels trouwens ook, is witte klaver. Als je die in de buurt zet 
heb je meer kans dat je haar mag verwelkomen. 
Misschien krijg je ook bezoek van de tronkenbij. In mijn tuin heeft ze met 
haar familie mijn hele insectenhotel in beslag. Dat komt doordat ze gek zijn 
op gele composieten, zoals mijn geel duizendblad en heelblaadjes. Die 
laatste groeit op vochtige grond en maakt veel kleine margrietachtige, gele 
bloemetjes. Heelblaadjes zijn overigens net als witte klaver populair bij een 
hele hoop wilde bijen. Het stuifmeel is ook geel. Dat is nou juist waarvoor 
de tronkenbijen komen. Ze maken er een lunchpakketje van voor de larven 
in het hotel. Dus als ze grote schoonmaak houden in mijn insectenhotel, de 
lunch resten wegpoetsen, ligt er een hele berg geel stuifmeel op de plan-
ken! 
Dovenetels zijn vooral voor allerlei hommels geweldig. Vooral de witte en 
paarse dovenetel. Ze passen goed onder de voet van struiken. 
Een andere plant die het bij heel veel bijensoorten goed doet is het zand-
blauwtje. Geen wonder: de eenjarige blauwe bloemknoppen zijn heel deco-
ratief. In onderzoek van Wageningen Universiteit en Research bleek dit een 
van de plantensoorten die de meeste wilde bijen trekt. Daar zitten insec-
tenhotel bewoners bij, zoals de gewone maskerbij. 
Een laatste plant. Deze trok volgens het onderzoek van de universiteit de 
meeste wilde bijen, wel 107 verschillende soorten. Welke bloem is er zo 
populair? Het antwoord groeit misschien al in je gazon of tussen de tegels: 
de paardenbloem. Het is een geweldige insectenplant, voor vlinders, roo-
finsecten en dus ook voor wilde bijen. En dus goed gezelschap voor een 
insectenhotel.  Iris Veltman 
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Bollenplantactie Groei en Bloei groot succes

Al een paar jaar krijgt Mercedes voor Groei &amp; Bloei van bollenkwekers 
in onze regio een restantje bollen. Ook dit jaar was er een bijdrage van De 
Bloemoloog en de firma Jos De Waard. Maar liefst meer dan 5.000 bollen. 
Rekening houdend met gemeentelijk maaibeleid was als plantgebied de 
Zuiderneg en Noorderneg in Heiloo uitgekozen. Daarna was het mijn taak 
om in de media aandacht te vragen en 
op zoek te gaan naar planthulp. Onze 
afdeling heeft een flinke lijst vrijwilli-
gers, maar dit soort projecten zijn ook 
belangrijk voor Groei &amp; Bloei om 
mensen die ons nog niet kennen, met 
de vereniging kennis te laten maken. 
Er zijn oproepjes geplaatst op sociale 
media en dat leverde weer veel en-
thousiaste reacties op. Mede met de 
hulp van onze “ vaste” vrijwilligers zijn de bollen in twee uurtjes geplant. De 
regionale media heeft dit ook opgepakt waarbij met name het belang van 
biodiversiteit en het initiatief van onze vereniging doorslag gaf voor diverse 
publicaties. 
Op naar het volgende project. 

Geno de By-Neuhuys, PR 

A trip to Memory Lane

Door Corona en mijn eigen beperkingen ben ik meer aan huis gebonden 
dan voorheen,…. maar toch ben ik elke dag op reis! Want gelukkig is er t.v. 
Elke dag kijk ik uit naar het programma “Escape to the country” en geniet ik 
van de Engelse landschappen in de verschillende graafschappen. Ik reis 
a.h.w mee door de pittoreske dorpjes met de romantische cottages die 
verscholen liggen tussen de heuvels. Al veel jaren ging ik met de club van 
Groei en Bloei Heiloo mee op tuinenreis meestal naar Engeland. Nu ben ik 
toch elke dag een beetje in Engeland De geplande reis naar Hampshire 
gaat al 2 jaar niet door maar ik ben er al doorheen gereisd en heb prachtige 
huizen met tuinen, landhuizen, oude kerkjes, ruïnes van kloosters en abdijen 
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bekeken en herinneringen opgehaald van de reizen door bijv. Devon, Lake 
District, Shropshire, Wales, Lincolnshire Yorkshire Dales en Wight, en al bla-
derend door mijn gemaakte fotoboekjes is het een trip to Memory Lane. 
Toch een lichtpuntje in deze donkere dagen! 

Ineke Meintjens-Ooteman 

Kamerplanten juist nu leuk!

In de winter hebben 
we als tuiniers gemid-
deld meer tijd dan 
zomers. Het is vast 
niet toevallig dat we 
juist dan weer aan 
kamerplanten denken. 
Je wilt toch iets met je 
groene vingers ten-
slotte. 
Stekken maken is een 
leuk hobby. En er zijn 
veel kamerplanten die 
goed gestekt kunnen 
worden. 
Een leuke bloeiende 
kamerplant is Plec-
tranthus verticillatus. 
Mooi netelachtig blad, 
wat naar paars kan 
verkleuren aan de 
onderkant bij veel 
licht. Dan ook nog 
eens schattige blauw-
paarse bloemen. 
In de zomer kunnen ze naar buiten in bloempotten, wel even rustig afhar-
den natuurlijk. Interesse in een stek? Mail naar benzdocter@hotmail.com 
dan kijken we hoe de plant bij jou thuis komt.  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De afgelopen weken kon je geen krant openslaan of het ging over de 
Elfstedentocht. Het is 25 jaar geleden dat……..Zou het er nog een keer 
van komen dat…. Kan het überhaupt wel doorgaan omdat er Covid 
heerst en hoe dan……. 
In deze verlengde herfst die we de naam winter niet kunnen geven, dan 
toch een klein gedichtje over ´´de tocht der tochten´´. Wie weet wat er nog 
gaat gebeuren in februari, maart 2022. 

Elfstedentocht

Hij komt, of niet, of wel, of... enzovoorts, 

maar Friesland wrijft zich nú al in de handen, 

van Snits tot Ljouwert hoor je klappertanden 

van barre kou en van elfstedenkoorts. 

Us heitelân is weer eens in de ban 

van bloed en zweet en dichtgevroren ogen, 

de supertest van menselijk vermogen 

en wordt daar reuze zenuwachtig van. 

Enfin, ze doen maar... Ik blijf lekker thuis, 

ik bibber bijgeval wel voor de buis. 

Jan Boerstoel 
 

Anke van Kruijssen 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Busdagtocht Groningen

Helen en ik organiseren dit jaar voor de 10de keer de busdagtocht voor 
Groei en Bloei, Midden-Kennemerland. Een mijlpaal! 
In de vorige Stek hadden we een oproepje geplaatst met de vraag of er 
wensen waren; tuinen die jullie nog een keertje zouden willen zien, een 
nieuwe tuin bezoeken waar we nog niet geweest zijn o.i.d. Maar helaas is 
daar geen enkele respons op gekomen. 
Maar,..niet getreurd, Helen en ik hebben onze uiterste best gedaan en het is 
ons weer gelukt een mooi programma voor u in elkaar te draaien. 
We gaan naar Groningen, wel eerst een stukje rijden,…maar dan heb je ook 
wat,.. 

We worden rond 10 uur verwacht bij Tuingoed Folz in Meeden. 
Tuingoed Folz is een zeer geliefde plaats voor menig tuin-en plant liefheb-
ber uit binnen- en buitenland. 
Het tuingoed omvat een gespecialiseerde vaste- plantenkwekerij en 4 hec-
tare tuinen en natuurgebied. 
De kwekerij is gespeciali-
seerd in Salvia’s, Echina-
cea’s, siergrassen, Epime-
dium, en bijzondere scha-
duw- en jungleplanten. 
Op de 4 hectare zijn een 
aantal speciale tuinen te 
bewonderen, zoals: Sal-
via- grassentuin, echina-
cea-prairietuin, en diverse 
schaduw en bostuinen. In 
2016 is daarnaast ook nog 
een jungletuin (planten met 
groot blad!) ontwikkeld. 
In de oude boerderij is een winkel met brocante en ambachtelijk tuinge-
reedschap gevestigd. 
Rond 12.30 worden we verwacht op het 2de adres. 
Bezoektuin Tuinfleur in Oostwold. 
Hier staat ook een uitgebreide lunch voor ons klaar (u hoeft deze keer dus 
geen eigen lunchpakket van huis mee te nemen!!) 
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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

mailto:cpastam@hotmail.com
mailto:cpastam@hotmail.com


Tuinfleur is gelegen aan het Oltambtermeer. 
Het is een verrassend, diepe tuin van 6.000m2, verdeeld in 12 tuinkamers. 
Al wandelend kom je o.a. langs verschillende borders met plantencomposi-
ties op kleur, en een natuurlijke vijver met indrukwekkende oeverbeplanting, 
en een varen- en hostatuin (met wel 120 verschillende soorten varens en 
meer dan 500 soorten Hosta’s). 
Er is ook nog een rariteiten tuin, waar veel bijzondere en zeldzame schaduw 
planten uit Japan en China te bewonderen zijn. 
Het is een heerlijke plek waar je makkelijk een paar uurtjes door kunt bren-
gen. 

Als we uitgegeten en uitgekeken zijn 
vertrekken we naar het laatste adres. 
Dit is Tuin Eexterhof in Scheemda. 
De Eexterhof is een echte liefhebbers-
tuin van 1.600m2. 
De tuin is opgezet in strakke lijnen 
met weelderige borders. 
Ieder tuindeel heeft zijn/ haar eigen 
sfeer. 
Leuk te vermelden is, is dat de eigena-

resse, naast een fanatiek tuinierster ook een bevlogen hobby imker is. 
Gedurende de gehele dag wordt u voorzien van koffie/ thee/ sapjes/ water, 
zoete en hartige lekkernijen/ hapjes. 
In tuin Tuinfleur staat een uitgebreide lunch voor ons klaar!! Deze keer hoeft 
u dus GEEN LUNCHPAKKET mee te nemen. 

We verwachten rond 19.00 terug te zijn in Heiloo. 

Informatie 
Datum:  zaterdag 18 juni 2022 
Verzamelen:  Parkeerplaats ‘t Baafje, Heiloo 
 Voorkant Station Uitgeest (aangeven bij inschrijving) 
Tijd:  07.00 ( Heiloo) 07.15. ( Uitgeest) 
Aanmelden:  armandamul@hotmail.com. 
Kosten:  € 54,00 (leden) 
 € 58,00 (niet leden) 
Inschrijving is bindend. Zorgt u voor een eigen reis, - annuleringsverzeke-
ring. 
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De afgelopen 9 tuinreizen

Voor zaterdag 18 juni 2022 hebben Armanda en ik weer een prachtige tuin-
reis georganiseerd. Zoals u in het stuk in deze Nieuwe Stek kunt lezen gaat 
de reis dit keer naar Groningen. We bezoeken Tuingoed Foltz, en de 2 tui-
nen Tuinfleur en Eexterhof. 
Het wordt een feestreis, want het is voor ons de tiende keer dat we dit or-
ganiseren. Dat hebben we altijd met heel veel plezier voor u allen gedaan. 
Het was ook altijd heel erg spannend voor ons hoe de tuinreis een ieder zou 
bevallen. Wij waren altijd blij met de uitgezochte tuinen, maar zouden onze 
gasten in de bus 
dat ook vinden? 
Gelukkig konden 
Armanda en ik 
altijd opgelucht 
ademhalen na 
afloop van de 
tuinreis, omdat 
iedereen weer 
blij, beladen met 
planten en met 
nieuwe tuin 
ideeën huis-
waarts keerde. 
Om tot een goed 
tuinprogramma 
te komen hebben 
Armanda en ik altijd een aantal keren nodig. We gaan eerst eens brainstor-
men welke regio we willen. Vervolgens gaan we het internet afstruinen. En 
geloof ons, als we zeggen dat daar vele uurtjes in zitten. Natuurlijk maken 
we zelf wel eens kleine reisjes met elkaar en dan is onze blik altijd gericht op 
de vraag: kunnen we hier met de bus naar toe? 
Soms wel, maar helaas meestal niet. 
Een te bezoeken tuin moet namelijk voldoen aan een aantal wensen: is het 
groot genoeg om zoveel mensen te ontvangen? Is er voldoende afwisseling 
in begroeiing, zodat iedereen iets van zijn of haar gading vindt? Belangrijk is 
de bereikbaarheid per bus en of de tuin rolstoelvriendelijk is, want dan zijn 
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de paden meestal goed begaanbaar. Zijn er meerdere tuinen en een kweke-
rij van hetzelfde kaliber in de naaste omgeving? 
Als we zo een lijstje van 10 tot 12 tuinen hebben, gaat de leukste dag van 
start. We vertrekken in alle vroegte richting de regio die we hebben uitge-
kozen om de tuinen te bekijken. Vaak doen we dit buiten het tuinseizoen, 

wat het voor ons dus zo spannend maakt, want kunnen we door de uitge-
bloeide beplanting de mooie tuin zien en is datgene dat we zien wel de 
prachtige, bezoek waardige tuin die we denken te zien. Ook gaan we eigen-
lijk altijd op de bonnefooi op stap die zoekdag. En dat geeft een mooi 
beeld van hoe gastvrij tuinmensen zijn. We zijn eigenlijk altijd van harte wel-
kom als we zomaar aankloppen bij een tuin en krijgen meestal een rondlei-
ding door de tuin van de trotse tuin eigenaar. Daar maken we dan weer af-
spraken mee of we gaan langskomen op de tuindag, wat de prijzen zijn die 
ze rekenen en wat naast de mooie tuin de tuin eigenaar nog meer in de 
aanbieding heeft. 
Vervolgens gaan we in overleg met het bestuur van onze afdeling, regelen 
we de bus, schrijven we wervende stukjes voor de Nieuwe Stek en de 
Nieuwsbrief. Daarin hopen we ons enthousiasme voor de reis aan iedereen 
over te brengen. 
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In de weken voorafgaand aan de tuinreis gaan we de tuinen en bus weer 
even benaderen ter herinnering, (je zult toch maar met een bus op de stoep 
van een tuinadres staan en ze weten van niets). We doen boodschappen en 

maken de financiën in orde. 
U begrijpt dat dit allemaal best een klusje is. Armanda en ik doen dit echter 
heel erg graag en  genieten er zelf net zoveel van als u. 
Waar zijn we al geweest met elkaar. We geven u een klein overzicht. 
Zonder tuinen te kort te doen, willen we er enkele noemen die velen van 
ons hebben weten te verwonderen en inspireren. De herfsttuin van  
De Vriendenhof liet met zijn vele grassen zien dat een tuinbezoek in het 
najaar zeer de moeite waard kan zijn. 
Tuin de Verwondering deed ons alle mogelijke oh en ah kreten slaken, want 
wat hebben we genoten van deze tuin. Zoveel viel er te ontdekken door de 
grootte van de tuin en de ver-
scheidenheid aan beplanting. 
De absolute nummer 1 op kwekerij 
gebied is natuurlijk de Hessenhof 
in Ede. Deze veelzijdige kwekerij 
met de prachtige wijze van planten 
uitstallen en zijn moerbedden, 
doet bij iedereen altijd de ogen 
fonkelen. 
Wij hopen dat u vele mooie tuin-
momenten heeft beleefd met de 
door ons georganiseerde tuinreisjes. 
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Er zijn natuurlijk gebieden die we niet bezocht hebben, dus als u tips voor 
ons heeft, dan houden we 
ons gaarne aanbevolen. 
En we hopen u weer te zien op zaterdag 18 juni 2022 bij de tuinreis naar 
Groningen. 

Met tuingroetjes van Armanda en Helen. 
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Tuinplezier 7 

Onze kleine man wordt al groot. Zijn eerste weken in groep 3 zijn voorbij 
gevlogen en alle nieuwe indrukken mogen verwerkt worden in de herfstva-
kantie. En bij vakantie hoort natuurlijk: Logeren bij Opa en Oma!!  
Hij regelt het zelf via de telefoon. Over het aantal nachtjes wil hij nog niets 
zeggen. “Papa als jij mij brengt, dan brengen Opa en Oma mij wel terug. 
Als ze daar weer zin in hebben! ” zegt hij tegen het thuisfront. Direct daarna 
pakt hij vol vertrouwen zelf zijn rugzak in, voor vijf dagen !!  
Diezelfde middag kan het feest beginnen, wel binnen deze keer want het 
weer is ronduit slecht. Oma heeft genoeg ideeën maar mist’ het buiten zijn’ 
met hem.  
Veel vertellen mag ze ook niet want er is genoeg geleerd de laatste weken. 
Dus pakken we voor deze keer Oma’s eigen kleurpotloden en versieren we 
samen een hele mooie grote mandala. Hij is er vol van, de mandala gaat 
zelfs mee naar boven als hij gaat slapen en is ‘s morgens het eerste waar hij 
mee begint. Gewoon lekker kleuren en tot rust komen.  
De volgende dag schijnt er een klein zonnetje tussen de buien door en kun-
nen we toch samen op pad. In het bos neemt hij alle zijpaadjes en heuvel-
tjes mee op weg naar de kabouterhuisjes. Af en toe komt hij naar ons toe 
rennen met weer een nieuwe schat. Er zijn ook zoveel gekleurde blaadjes!!  
Oma blij, kan ze daar toch weer leuk over vertellen. Over de verschillende 
bomen en heesters en hoe mooi sommige basten zijn. Ondertussen vult ze 
haar tas met al dat blad.  
Bij een omgevallen boom vertelt oma hoe belangrijk het is om al dat dode 
hout te laten liggen voor de biodiversiteit. Hij gaat meteen op zoek naar 
kleine beestjes. Bij de huisjes kijken we goed rond of de kaboutertjes er-
gens te zien zijn. We rinkelen vergeefs aan de deur belletjes. Misschien 
hebben ze zich wel verstopt of zijn ze aan het werk in het bos. Opa en de 
kleine man speuren wat af en ja hoor, “We zien echt af en toe rode kabou-
termutsjes bewegen, hoor”, verzekert hij oma met een lach. Na een poosje 
is hij er klaar mee, tijd om wat anders te gaan doen.  
Op een open plek drinken we wat en legt Oma wat blaadjes neer. De kleine 
man herkent het meteen en maakt steeds grotere cirkels. Het wordt almaar 
mooier , hij plukt grassprietjes , legt er madeliefjes bij en steeds mooiere 
takjes en blaadjes. Uiteindelijk ligt er een prachtige mandala. Hij is tevreden 
en zegt blij : “Oma dat hebben we goed gedaan, nu kunnen de kabouter-
tjes ook lekker slapen !”  
Jolanda. 
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Geduld met de Kiwi

Ik eet op dit moment dagelijks kiwi’s van eigen bodem. Eigenlijk wel vreemd 
maar toch ook weer niet. Hoe dat mogelijk is ga ik nu vertellen. Het kweken 
van kiwi’s, Actinidia chinensis, is niet zo moeilijk maar soms moet je wel erg 
veel geduld hebben. Het moet rond 1980 zijn geweest dat ik graag ki-
wiplanten bij mijn huis wilde hebben. Ze waren te koop, maar de leverancier 
vertelde mij direct dat ik een mannetje en een vrouwtje moest kopen, an-

ders werd het niets. Tweehuizige planten dus en na enige jaren bloeiden de 
planten wel mooi maar vruchten zagen mijn vrouw en ik niet. We verzoen-
den ons met het gegeven en waren al blij met de rijkdom aan bloemen en 
bleven wachten.  
De planten waren mooi over een afdak gaan groeien en jaarlijks snoeide ik 
het overdadige gewas met de bekende harige takken terug. Een keer kwam 
ik er achter dat je ze in het voorjaar niet moest terugsnoeien want dan be-
ginnen ze te huilen en kun je er zo een emmer onder hangen. De tranen 
druppelden in een flink tempo uit de afgeknipte stompjes. Na 20 jaar  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snoeien en opbinden zei mijn vrouw, Corrie, dat ik ze maar weg moest halen 
om plaats te maken voor andere vegetatie. 
Het dak van de overkapping begon ook te lekken dus dat kwam goed uit. Ik 
twijfelde en liet ze toch nog maar even staan. Het was net of de kiwiplanten 
naar de Jobstijding van Corrie hadden geluisterd want in dat jaar kregen we 
onze eerste kiwí’s te zien. 20 jaar geduld en dan je eerste kiwi’s oogsten was 
een wonderbaarlijke ervaring. Sindsdien hebben we elk jaar vruchten, soms 
wel een emmer vol. 
Maar wanneer moet je die oogsten? Dat heb ik uit eigen ervaring in het 
seizoen zo lang mogelijk uitgesteld. Omdat je hier in Nederland geen sub-
tropische omstandigheden hebt krijgen de planten te weinig warmte (zon) 
en daarom moet je ze zo lang mogelijk laten hangen. Als het niet te hard 
vriest, ze kunnen een paar graden vorst hebben, dan kan je ze in januari nog 
oogsten. De smaak is zoetzuur en des te warmer ze staan des te zoeter ze 
worden. Des te langer je wacht des te rijper worden ze. 
Het narijpen geschiedt uiteindelijk binnen op de fruitschaal. Daarom eten 
we nu (januari 2022) eigen gekweekte kiwi’s en dat komt goed uit, want de 
peren en de appels zijn dan op. De kiwi is een vitaminerijke plant (o.a. vita-
mine C, maar ook K en E) en ze hebben een hoge dosis aan vezels, goed 
voor de stoelgang. De plant komt oorspronkelijk uit China, maar de meeste 
vruchten komen nu uit Nieuw Zeeland  
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(kiwiland). Ik wil toch graag een warm pleidooi houden voor de kiwi omdat 
er nu ook kiwi’s zijn die eenhuizig zijn en dus  
zelfbestuivend. Geen gedoe met mannelijke of vrouwelijke 
planten maar met dit ras (bijvoorbeeld Actinidia deliciosa Jenny) kun je 
goed oogsten. Die staat al enige jaren op mijn akkertje en doet het uitste-
kend met rijke vruchtopbrengst. Eind december afgelopen jaar werd het 
grootste deel geoogst. De rest hadden de vogels te pakken. De grootte van 
de vrucht is wat kleiner maar ze geven wel een veelvoud. Ik schil ze met 
plezier en Corrie maakt er jam van. Ook heerlijk voor in de yoghurt etc. Be-
denk wel dat ze geen strenge vorst (-20 graden) 
kunnen hebben, maar mijn ervaring is dat ik ze al die jaren nooit afgedekt 
heb of beschermd tegen vorst. Nieuw is tegenwoordig de Kiwibesstruik 
(Actinidia arguta), die niet zo hoog groeit, maar wel meer winterhard is. Een 
kleinere struik dus met kleinere vruchten. Met dit laatste ras moet ik zelf 
weer wat geduld hebben alvorens de vitaminebommetjes te oogsten, want 
ik heb ze nog niet gezien. 
Alle kiwi’s houden van droge voeten, niet te zure grond en lekker veel 
(oude) mest met soms een handje kalk. Ze zullen je op den duur niet teleur-
stellen. Geduld is ook hier een schone en vruchtbare zaak. 

Nico Brantjes 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Recept voor vegetariërs

Dit weekend kwam ik in De Trouw een recept tegen van mijn favoriete kok-
kin. Zeg je dat zo, of heet het kookster. Karin Luiten had een Oudhollands 
recept omgetoverd naar een vegetarische variant. Het gaat om de bekende 
``hete bliksem´´. 
Ik heb het gisteren direct gemaakt en ik kan u wel zeggen, het smaakt ver-
rukkelijk. Ik wil u dit recept dan ook niet onthouden. De koude buitenlucht 
moet u er maar even zelf bij bedenken. 
Eet smakelijk! 

Franse hete bliksem 
● Nodig voor 4 personen: 
● 800 g aardappel (vastkokend) 
● 800 g appel (liefst half gewoon, half moes) 
● 1 camembert 
● 1 grote rode ui 
● 200 ml crème fraîche 
● 100 ml melk 
● 4 takjes tijm 
● 50 g hazelnoten 
● 40 g boter 
● zout &amp; peper uit de molen. 

Bereiding 
Zet de oven op 180°C en rooster de hazelnoten in 5-8 minuten in de op-
warmende oven 
lichtbruin (hou ze in de gaten!). Boen de aardappels schoon (schillen hoeft 
niet) en snij in plakjes van ½ cm. Kook in kokend water met zout beetgaar in 
zo’n 10 minuten. Fruit de gesnipperde ui zachtjes in boter in een grote hap-
jespan, met de los geritste tijm. 
Schil de appels, snij in partjes en doe bij de ui. Bak op vrij hoog vuur, af en 
toe omscheppen, 5 minuten tot ze hier en daar bruin worden, desnoods in 
twee porties. Voeg zout en flink wat gemalen peper toe. Hak de hazelnoten 
fijn en snij koelkast koude camembert in stukjes. Klop de crème fraîche los 
met de melk, zodat hij klontvrij en wat vloeibaarder is. Vul een ingevette 
ovenschaal met om en om aardappels, appel-ui, nootjes en kaas. Giet de 
room erover. 
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Gratineer ± 25 minuten in de hete oven tot goudbruin en bubbelend. 
Tip 
Met verschillende soorten appels (ik heb het half om half gedaan, twee 
goudrenetten en twee Elstar appels) wordt dit gerecht alleen maar lekker-
der.  
Anke van Kruijssen 

Algemene Info

Het hierna volgende Jaarprogramma 2022 van Groei & Bloei Midden Ken-
nemerland is, gezien de ontwikkelingen rond de Corona pandemie, onder 
voorbehoud. Het lijkt NIET waarschijnlijk dat de lezing van 3 februari door-
gang kan vinden. Wij houden u via onze Nieuwsbrief van de laatste gang 
van zaken op de hoogte. 
Ook het doorgaan van de cursus Moestuinieren in februari is nog onzeker.  

Mariet Bos 

Vanuit het secretariaat

 
In dit jonge jaar is het bestuur van Midden Kennemerland nog niet bij elkaar 
geweest. In de planning staat de eerste bestuursvergadering op 27 januari 
2022. Een gevulde agenda, daar ligt het niet aan en veel goede voorne-
mens, maar tegelijkertijd ook gevoelens van ontmoediging in de zin van kan 
het straks allemaal wel doorgaan. De meeste mensen zullen dit wel herken-
nen. Toch zijn we in 2022 goed van start gegaan met de bollenplantactie 
van Mercedes waarover u hebt kunnen lezen in diverse plaatselijke krantjes.  

Heel fijn dat de Bloemoloog 3000 biologische bollen ter beschikking stelde 
om dadelijk in Heiloo te zorgen voor een vrolijk voorjaar. Heerlijk dat ook 
zoveel vrijwilligers zich hadden aangemeld om te helpen. Vele handen ma-
ken licht werk, dus binnen het uur waren de bollen verdwenen. 
Door de lockdown kon onze eerste geplande lezing over de tuinenreis van 
2022 in januari niet doorgaan. 
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Lezingen doorschuiven, lezingen laten vervallen of het programma zo aan-
passen dat we meer lezingen gaan houden in het voorjaar en-of  de zomer. 
Goede raad is duur in deze.  

Ondertussen zie ik in onze tuin dat de eerste koolmeesjes al bezig zijn onze 
nestkastjes te inspecteren. Ja, gaan ze er in, nee, toch niet, jawel hoor, hij, 
zij is binnen. Dan krijg je toch al een beetje een voorjaarsgevoel. Tegelijker-
tijd is dit een goede periode om te gaan snoeien. Heel toevallig kwam 
Wessel van Schagen vanochtend op de koffie, 17 januari is het als ik dit 
schrijf, en zijn we even een rondje door de tuin gegaan. Altijd handig als 
een echte kennisdrager wat adviezen kan geven. Maar ook andere sites ge-
ven adviezen wat nu mogelijk is. Hieronder een overzicht waar je rekening 
mee moet houden als je gaat snoeien en wat je nu kan aanpakken in de 
tuin. 

Tips in verband met wintersnoei 
• Als een plant in de winter flink wordt teruggesnoeid, groeien de takken 

net zolang tot ze weer even groot zijn als voor de snoei. De wortels zor-
gen ervoor dat het bovengrondse deel weer in balans is met het onder-
grondse deel. De winter is niet de juiste tijd om planten die te groot zijn 
geworden eens flink terug te snoeien. Zomersnoei is in dit geval effectie-
ver. 

• Bij bladverliezende bomen en heesters verwijder je dode en zieke takken 
en takken die tegen elkaar schuren. Bekijk de vorm van heesters en bo-
men en snoei eventueel takken weg om een mooie vorm te behouden. 

• Wintersnoei bij appelen en peren. Vooral de hoofdtakken met een derde 
terugsnoeien. Lange zijtakken snoei je terug tot twee of drie knoppen 
zodat vruchthout wordt gevormd. Vruchthout dat tijdens de zomer is ge-
vormd en niet langer is dan 25 cm hoeft niet te worden gesnoeid. Snoei 
ook oude takken die elkaar kruisen  

• Voorjaarsbloeiende heesters mag je nu NIET meer snoeien. Dode of zieke 
takken mag je uiteraard altijd weghalen.  

• Druiven snoeien. Binnen- en buitendruiven mogen enkel tijdens de rust-
periode worden gesnoeid omdat ze anders kunnen 'bloeden' als de sap-
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stroom op gang is of komt. Jonge, lange scheuten die dit jaar gevormd 
werden snoei je kort terug tot op 2 à 4 ogen. 

• Bessenstruiken zoals herfstframboos en braam tot bij de grond terug-
snoeien. Bij zomerframbozen knip je de takken van het vorige jaar weg. 

• Berken en esdoorns worden nu best niet meer gesnoeid omdat bij deze 
bomen de sapstroom snel op gang komt. Dit geldt ook voor notelaars. 

• Blauweregen bijknippen. Je zal merken dat de jonge, eenjarige twijgen 
die de plant in de zomer aanmaakt weelderig naar alle kanten uitgroeien. 
Deze mag je het hele seizoen door terugknippen. Je kan ze helemaal tot 
bij de stam wegsnoeien als het de bedoeling is om deze te laten verhou-
ten, of je kort ze tot zo’n 10 cm bij de stam in. Blauweregen is een snel-
groeiende klimplant waarvan de takken zich overal tussen wringen als ze 
aangeplant zijn bij een woning bijvoorbeeld. Let op met daken en dakgo-
ten! Ook klimop en de klimhortensia kunnen gesnoeid worden.  

• Zijn de leilindes en andere vormbomen nog niet gesnoeid? Dat kan nog. 
Takken die omhoog groeien bij 'dakbomen' kort je in tot bij de hoofdtak-
ken. 

• Oude en aangetaste bladeren bij Helleborus wegknippen. 

• Knotten van knotwilgen.  

• Kuipplanten in vorm houden.  

• De wintersnoei bij laurier kan gebeuren in de periode van november tot 
maart. Zorg ervoor dat de plant een mooie vorm behoudt en in evenwicht 
is. Hoe korter je terug snoeit, hoe compacter de plant zal blijven. 

•
• U ziet het, U hoeft zich niet te vervelen in de komende maand. Veel succes 

met alle tuinwerkzaamheden en hopelijk snel tot ziens bij de eerstkomen-
de activiteit. Via de nieuwsbrief wordt u hiervan op de hoogte gesteld. 

Anke van Kruijssen. 
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Groei & Bloei  
Midden-Kennemerland 

jaarprogramma 2022 

TUINACTIVITEITEN EN CURSUSSEN 
Vanaf februari Cursus moestuinieren, totaal zes dinsdagavonden,  

 Clusius College te Castricum 

14 april t/m 9 okt.      Floriade te Almere 

30 april t/m 5 mei      Bloemendagen Limmen  

Zaterdag 7 mei Groenbeurs Kapitein Rommel Castricum 

Zaterdag 28 mei  Groenmarkt Tuin van de familie Rolling 

25 t/m 29 mei Gardenista te Laag Zuthem, buitenplaats Den Aler-

dinck 

11 t/m 19 juni Nationale Tuinweek  

18 en 19 juni Landelijk Open Tuinen weekend 

3 x Open Tuinen Weekenden M-K, data nog niet be-

kend  

Najaar                  Cursus beplantingsplan, totaal zes avonden Heiloo  

BLOEMDESIGNACTIVITEITEN 
Wo. 6 april Bloemdesign   

Wo. 20 april   Bloemdesign  

Wo. 11 mei.  Bloemdesign  

EXCURSIES, DAGTOCHTEN, TUINENREIS 

23 t/m 28 juni  Tuinreis naar Hampshire 
Zaterdag 18 juni Busreis naar  Groningen 
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LEZINGEN  aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur 

! Donderdag 3 februari  in het Clusius College te Castricum.  
Lezing van Alie Stoffers : “De Tuinerie door de seizoenen heen”. 

! Woensdag 9 maart in de Ter Coulsterkerk te Heiloo.  
ALV en lezing van Cees Verkerke “De zintuigentuin”. 

! Donderdag 14 april in de Ter Coulsterkerk te Heiloo.  
Afke Schrale, kwekerij Bloeiers: ‘’Passie voor Planten ‘’. 

! Zaterdagmiddag 21 mei in de Ter Coulsterkerk te Heiloo.  
Romke van de Kaa: lezing. “De onderwereld van de tuin”. 

! 15 of 16 juni bijzondere gastspreker in de Cultuurkoepel te Heiloo 

! Woensdag 7 september  in de  
Ter Coulsterkerk te Heiloo: Arjan Boekel  

! Zaterdagmiddag 29 oktober in het Clusius College te Castricum. 
Jacqueline vd Kloet over voorjaarsbollen. 

! Woensdag 16 november in de Ter Coulsterkerk te Heiloo.   
K. Dobrowolski over kunst in het groen. 

In de loop van het jaar kunnen er nog aanvullingen en/of wijzigingen in 
het programma komen. Zie ‘de Nieuwe Stek’, nieuwsbrieven en onze 
website 

Bestuurssamenstelling 

o Mercedes Docter::waarnemend voorzitter    
M: 06 50123521 @: benzdocter@icloud.com 

o Geno de By: PR, Facebook,nieuwsbrieven, Instagram, Groene 
BrugM: 06 20468014 @: deby@telfortglasvezel.nl 

o Anke van Kruijssen: secretaris, coördinator lezingen, kwekersclub@: 
jipanda3@ziggo.nl, T: 072 7431268 M: 06 20442004 

o Cees Stam, penningmeester,  kwekersclub  
cpastam@hotmail.com,  M: 06 24416766, T: 072 5335468 
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o Mariet Bos, redactie De Nieuwe Stek, nieuwsbrieven  
@: bos.mariet@gmail.com, T: 0251 674811, M: 06 19747784 

o Patricia Appelman, aspirant bestuurslid  
@: patriciaappelman@gmail.com M:. 06 21264342 

Correspondentieadres 
! Secretariaat Groei & Bloei Midden-Kennemerland  

Holleweg 139, 1851 KG Heiloo 
@: jipanda3@ziggo.nl, T: 072 7431268, M: 06 20442004 

Ledenadministratie 
! Julian de Groot, M: 06 3430 1617, Julian.degroot7@kpnmail.nl,   

! Landelijke ledenadministratie:  
Postbus 87910, 2508 DH Den Haag  
Groei & Bloei, www.groei.nl  

Groei & Bloei Midden-Kennemerland 

Akersloot - Beverwijk - Castricum - Heemskerk 
Heiloo – Limmen - Uitgeest – Velsen-Noord 

Algemene Ledenvergadering 2022 (over 2019, 2020 en 2021) 

Woensdag 9 maart: aanvang 20.00 uur in de grote zaal van 
de Ter Coulsterkerk te Heiloo, ALV over 2019, 2020 en 2021. 
Gevolgd door een lezing van Cees Verkerke ‘’De zintuigentuin’’. 
  

Website 
www.midden-kennemerland.groei.nl  
Facebook: openbare pagina Groei & Bloei Midden-Kennemerland  
Instagram: I Groeienbloeimiddenkennemerland 

Bankrekeningnummer:  
KMPT- Heiloo, rekeningnummer: NL03RABO 0336 4545 89 
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De Bullaan 2 1851 VW  Heiloo 
T 072 535 25 86 - drukkerijdedijk@ggz-nhn.nl

Uitsluitend de allerbeste kwaliteit 
tegen de scherpst mogelijke prijs!

Al jaren dé drukkerij in Heiloo!Al jaren dé drukkerij in Heiloo!



februari - maart - april             32
 

www.boeke l tuinen . n l
w w w. b o e k e l tu inen . n l

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


