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Van de bestuurstafel

Het laatste nummer van dit jubileumjaar 2022 waarin we ons 60-
jarig bestaan hebben gevierd. 

Met recent extra aandacht voor onze vrijwilligers, speciale lezin-
gen door onder andere Lodewijk Hoekstra, bekend van tv. Met 
programma’s als Lodewijks droomtuinen bedient hij rijke Neder-
landers. Maar inspiratie over natuurlijk tuinieren geeft hij ieder-
een. Zo was er op de Floriade in 2012 al een prachtige natuurlijke 
tuin van zijn hand. Toen was dat nog niet zo in de belangstelling 
als nu. Met een gevlochten bank van wilgentenen en veel natuur-
lijk aandoende beplanting. Bijzonder dat ons bestuur hem heeft 
kunnen strikken. Ik kan alleen maar wensen dat we daarmee veel 
mensen inmiddels een plezier hebben gedaan. 

Verder een nieuw initiatief: Het vergeten plantseizoen de stek-
kenmarkt in oktober. Met veel bezoekers, planten en een mooi 
zonnetje wisten veel mensen deze locatie in Limmen al vroeg te 
vinden. 

De vrijwilligers hadden een prima verzorging in Limmen en een 
mooie dag. Altijd leuk om mensen aan planten te helpen. 

Dan was er het jubileumuitje in september voor onze vrijwilligers. 
Een door Anke van Kruijssen geregelde trip die ons langs tuinen 
en wetenswaardigheden voerde en waarbij ook de inwendige 
mens niet vergeten werd. Daarop kregen we veel positieve res-
pons. Op deze dag vonden we twee mensen bereid om het le-
zingenprogramma voor ons te gaan samenstellen, altijd fijn! Het 
ontlast het bestuur weer een beetje tenslotte. 

Met de lessen bloemschikken werd al vroeg gestart dit najaar. En 
op verzoek van de cursisten werden er twee extra lessen aan toe-
gevoegd, gevolgd door de Kerstworkshops. 
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Terugkijkend een goed jaar en we kijken dan ook met vertrouwen 
uit naar het volgend jaar. Het bestuur is vanaf oktober volop be-
zig met het samenstellen van het nieuwe jaarprogramma. 

We hopen dat er volgend jaar weer voldoende mensen meegaan 
met onze meerdaagse  (engelse) tuinreis. Onze eigen afdeling 
maakt er altijd een gezellige reis van met veel extra’s. Alle tuinen 
zijn inclusief de toegang, vaak met koffie en thee momenten in 
de tuinen. Aan het eind van de dag een gezamenlijke borrel 
voordat we de bus weer instappen op weg naar de meestal wat 
luxere hotels. En een heerlijke afsluitende Sunday roast op de te-
rugweg. Na afloop volgt nog een bijeenkomst waarbij de ge-
maakte foto’s en tuinen onder genot van een lekker hapje en 
drankje kunnen worden bekeken. Volop de gelegenheid om sa-
men nog even na te genieten. Ik ga af en toe mee en vind het 
heerlijke vakanties. Misschien ook iets voor u om naar uit te kij-
ken? Kom dan naar onze seizoensopening in januari in de zaal 
aan de Holleweg in Heiloo. 

Bent u al abonnee van onze nieuwsbrief? Deze is voor iedereen 
gratis en daarmee bent u altijd op de hoogte van de meest re-
cente informatie. 

Aanmelden doe je eenvoudig op onze website midden-kenne-
merland.groei.  

Op de openingspagina vindt u onderaan een button: aanmelden 
nieuwsbrief. Daarna ontvangt u een mail die u even moet beant-
woorden. 

De nieuwsbrief is verluchtigd met mooie kleurenfoto’s. 

Wij wensen u gezellige feestdagen en een goede gezondheid 
voor 2023 

Namens het bestuur, Mercedes Docter 
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Van de secretaris

Als ik dit schrijf hebben wij als bestuur er drie bestuursvergade-
ringen opzitten. Het jaar nadert zijn einde en voordat je het weet 
ben je al bezig met de kerstkransen, het jaarprogramma voor 
2023 en het vastleggen van verschillende data. 

De laatste bestuursvergadering hebben we ook het agendapunt 
‘’aan- en aftreden bestuur`´ besproken. U begrijpt wel wat er ko-
men gaat. De meeste bestuursleden beginnen straks aan hun 2e , 
3e of 4e termijn. Dat is niet echt wenselijk. De vacature van voor-
zitter wordt door Mercedes nog steeds, ad interim, met verve 
vervuld, maar het wordt nu toch echt de hoogste tijd dat we een 
nieuwe voorzitter krijgen. Ook een 3e of 4e termijn is volgens de 
statuten niet goed. Hierbij nogmaals de oproep om te kijken of er 
iemand in uw omgeving is die een bestuursfunctie kan en wil ver-
vullen bij onze leuke vereniging. Hoe eerder we mensen kunnen 
aantrekken, hoe langer we iemand ook in kunnen werken. 

Daarnaast zijn we bezig het programma voor 2023 met een aan-
trekkelijk lezingenaanbod in te vullen. Mocht u tips voor ons heb-
ben, dan houden wij ons aanbevolen. Het lezingenprogramma zal 
volgend jaar door Elly van der Laan en Froukje van der Schaaf 
gecoördineerd worden. 

In dit laatste nummer van de Nieuwe Stek van dit jaar kijken we 
terug op een goed en vol programma van 2022. Ondanks het feit 
dat er in de eerste twee maanden activiteiten geschrapt moesten 
worden als gevolg van de Covidpandemie, zijn we er met ingang 
van maart volop tegenaan gegaan. 

We hopen dat ook 2023 er verder geen beperkingen zullen zijn 
en we uit kunnen kijken naar een mooi en vooral gezond 2023. 

Anke van Kruijssen, Secretaris  
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Nieuwe leden 

Castricum mevr. S. van den Berg 

 mevr. A.C. Bosschaart-Hubregtse 

Heiloo mevr. H. Elzinga 

 mevr. C Koolen-van Dijk 

 hr. V. Prinsze 

 hr. A. van Baar 

Limmen mevr. P. Vlaarkamp 

Uitgeest mevr. A. Noom 

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

De lezing van Jacqueline van der Kloet die gepland stond 
voor 29 oktober a.s gaat NIET door. 

Woensdag 16 november lezing K. Dobrowolski 

Twee a drie uur lang staat bij de heer Dobrowolski van het ´bu-
reau Boeiend´´ een onderwerp centraal. Op 16 november gaat hij 
het hebben over ‘Kunst in de natuur’. De rijkdom van het thema 
wordt getoond aan de hand van zowel wereldberoemde als min-
der bekende kunstwerken. De lezing is uitermate geschikt om 
kennis te maken met dit on-
derwerp. Dankzij een logi-
sche, duidelijke opbouw en 
een inspirerende vertelstijl, is 
de avond van begin tot eind 
interessant en boeiend. Ach-
teraf ontvangt u een hand-out 
met de meest relevante in-
formatie en kunt u zich verder 
in het onderwerp verdiepen. 

De lezing zal gehouden worden op woensdag 27 oktober a.s. 
om 20.00 uur in de Ter Coulsterkerk. 

Tijdstip: 20.00 uur. Inloop: 19.30 uur 

Plaats: ter Coulsterkerk, Holleweg 111, 1851 KE Heiloo 

Gratis voor leden. Niet leden betalen € 4,00 
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De Kweepeer 
In mijn werkzame periode als groenvoorziener ontwierpen we 
kleurrijke plantsoenen met struiken, die een sierwaarde hadden 
en zich ook goed gedroegen in het openbaar groen. Een van die 
struikvormen in de beplantingsvakken was de dwergkwee, in het 
Latijn Chaenomeles  genoemd. Daarvan waren verschillende ras-
sen in bloemkleur te koop, maar meestal waren ze donkerrood of 
oranjerood, maar ook wel wit. Heldere kleuren die opvielen, 
vooral omdat ze eerst bloeiden en daarna pas het blad kwam.  

Op goede grond en voldoen-
de ruimte was en is het een 
prachtige struik. De stekels die 
deze struiken hadden waren 
tevens nuttig om het doorlo-
pen tegen te gaan. Maar vele 
hadden nog een extra waarde 
en weinig mensen wisten Dat 
zijn de kleine appeltjes, die 
kogelhard zijn, dus niet te eten, 
en van groen langzaam naar geel verkleuren. Die appeltjes geu-
ren heerlijk en het was ook niet verwonderlijk dat vroeger de 
mensen deze appeltjes tussen de was in de klerenkast legden. 
Heerlijk verfrissend tussen het linnengoed. Ook weinig mensen 
wisten dat je daar ook gelei en jam van kan maken. In sommige 
tuinen werden de opgaande scheuten opgebonden tegen klim-
schermen. Ik zelf gebruikte destijds de appeltjes in kerststukjes. 
We spreken over appeltjes in de betrekkelijk lage struiken maar 
wil je een hogere struik of boom dan moet je kiezen voor een 
kweeappel of kweepeer. Dat is de Cydonia oblonga, prachtig 
vroeg bloeiend met daarna vruchten in de vorm van een appel of 
een peer. Meestal wordt er gekozen voor de kweepeer. Pas later 
in mijn leven wist ik dat de kweepeer ook diezelfde  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eigenschappen heeft als de dwergkwee. Bovendien wordt de 
kweepeer gebruikt als onderstam bij entwerk van perenrassen, 
omdat de struik of boom als onderstam heel goede groei-eigen-
schappen heeft. Hij is afkomstig uit het Middellandse Zeegebied.  
De kweepeer geeft spectaculair grote gele vruchten. die zo hard 
zijn dat je er iemand mee bewusteloos kan slaan en je tanden er 
bijna op kan breken. Rauw dus bijna niet te eten en ook niet lek-
ker. Maar gekookt kun je er wel heerlijke compote, jam, chutney 
en gelei van maken. Je kunt ook de dikke schillen op brandewijn 
zetten, waardoor het een likeur wordt. Daarnaast is er een prima 

tarte tatin mee te maken. Genoeg redenen dus om een beetje 
reclame te maken voor de kweeperen, die net als de dwergkwee 
zo heerlijk geuren. Een welkome aanwinst in je tuin, je moestuin 
of je boomgaard. Als alle peren al geplukt zijn zie je de grote 
gele peren nog hangen aan de boom.  
Zelf heb ik de Cydonia in mijn tuin en akker staan en ook bezoe-
kers en wandelaars genieten ervan.  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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


De mooiste vind ik de Cydonia oblonga ” Vranja” . Als je ze hebt 
geplukt kun je ze voordat je ze gaat slachten leuk en geurend in 
een mandje leggen en genieten. Heb je geen kweeperen en wil 
je toch wat met ze ondernemen dan kun je ze niet overal kopen, 
maar de Oriëntaalse groenteman heeft ze zeker, zoals op de 
Zwarte Markt. 

Bijgaand het recept van de Tarte Tatin van Riet Vroegop van  
POM culinair van de Pomologische Vereniging Noord Holland 

Maak eerst deeg: Meng 100 gr. Suiker, 200 gr boter, 1 ei (losge-
klopt) en een mespuntje zout. Voeg bloem daaraan toe . Goed 
kneden en 1 uur laten rusten in de koelkast. 

Dan de kweepeervulling: Snij 1 kg geschilde kweeperen in kleine 
blokjes en laat 100 gr. boter smelten. Voeg daar 1 steranijs aan 
toe. Dan de kweepeerblokjes toevoegen en in 15 minuten gaar 
laten smoren. Eventueel een scheutje port toevoegen. 

Een taartvorm van 24 cm. invetten met boter en er een beetje 
suiker in strooien. De uitgelekte kweeperenvulling in de vorm 
verdelen. Afdekken met het uitgerolde deeg en prik er wat gaat-
jes in. Bak de taart in 30-40 minuten in een voorverwarmde oven 
op 180 graden. Daarna iets af laten koelen en de randen losma-
ken. Dan keren op een groot bord of snijplank. 

Veel bakplezier en geniet ervan. 

Nico Brantjes                                             
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PR 

Najaarsmarkt  

Op zaterdag 1 oktober werd onze eerste najaarsmarkt gehouden. 
Het thema: het vergeten  plantseizoen. Door een communicatie-
fout naar de diverse media waren er verschillende starttijden in 
omloop. De verkoop begon om 11.00 uur, maar een tweetal 
mensen had nog geregistreerd staan dat het om 10.00 uur be-
gon. Terwijl wij nog aan het uitladen en opbouwen waren en de 
kwekers met hun plantjes binnen stroomden was Jan-WIllem al 
druk bezig om deze vroege vogels te helpen. Die gingen tevre-
den naar huis 
want er was 
toen nog keus 
genoeg.  De 
dag verliep 
soepel en er 
was veel be-
langstelling. De 
bakken werden 
allengs leger en 
leger want onze 
verkopers gaven 
deskundig ad-
vies. Mercedes 
had van haar courgettes een lekker soepje gemaakt en de doch-
ter van Cees Louwe schonk een lekker bakkie koffie bij de zelfge-
bakken tulband. Het was weer een dag met een gouden randje. 
Leuke opbrengst en weer veel mensen kennis laten maken met 
onze gezellige vereniging. De najaarsmarkt wordt zeker volgend 
jaar niet vergeten. 

Geno de By-Neuhuys, PR 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Zaaiclub - Fluweelblad

Onze afdeling heeft ook een zaaiclub, een groepje leden die het 
opkweken van planten uit zaad leuk vinden. Elk voorjaar komen 
ze twee keer bij elkaar, de eerste keer om zaden (veelal zelf ge-
oogst) uit te wisselen, en twee maanden later om de opgekweek-
te plantjes te ruilen.  

Dit voorjaar had Mercedes Docter onder andere zaden mee van 
Fluweelblad (Abutilon theophrasti), die behoort tot de familie van 
de Kaasjes Kruidachtigen (Malvaceae). Dit Fluweelblad bloeit met 
gele bloemen, en daarna komen er bijzondere, kroontjes-achtige 
vruchtjes. Hierbij een paar foto’s van haar planten. Fluweelblad is 
een van oorsprong Aziatische soort die in het wild ook in Neder-
land gevonden kan worden als adventiefplant op braakliggende 
terreinen en in bietenakkers. 

Foto’s Mercedes Docter, tekst 
Bart Korf 
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Liedjes van de herfst  
zijn altijd somber 
Ze zijn gemaakt 
van okers en van omber 

Toch ken ik septembers 
Met een gouden glans  
Toch zijn er novembers  
Met een toverdans 
 
De zon heeft in december 
Mij al zo vaak verrukt  
en dikwijls heb ik rozen 
Uit de sneeuw geplukt 

En daarom schrijf ik  
in dit kleine lied 
Niet wachten op de lente  
Want dan komt ze niet 

Toon Hermans 
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Ecologisch tuinieren

Paardenbloem is een superplant! 

Mijn tuin staat vol paardenbloemen en ik koester ze allemaal. 
Zelfs die in de voortuin, waar sommige mensen erover mopperen. 
In de gemeenteperken worden ze gemaaid en gestoomd om ze 
weg te krijgen. Maar hier mogen ze staan, hier zijn ze welkom. 
Want paardenbloemen zijn nuttig. 

De paardenbloem is bijvoorbeeld eetbaar. In het voorjaar oogst 
ik de bladeren en voeg ze aan allerlei gerechten toe, zoals hartige 
taart, soep, omelet en smoothies. Ze zijn wat bitter maar enorm 
voedzaam en zitten vol 
vitaminen. Paarden-
bloem in de tuin? Gra-
tis superfood! En niet 
alleen de bladeren zijn 
eetbaar. Van de bloe-
men kun je siroop ma-
ken of, voor de durfals, 
eet ze uit het vuistje. 
De wortel in de thee 
helpt de spijsvertering. 
Zelfs de zaden zijn 
eetbaar, hoewel ik 
geen idee heb hoe.  

Van de gele bloemen kun je zalf maken. In het voorjaar oogst ik 
dagelijks bloemen en laat ze twee weken in bijvoorbeeld massa-
ge- (voor lichaam) of rozenbottel- of olijfolie (voor gezicht) trek-
ken. Als je de olie daarna zeeft kun je deze direct op de huid ge-
bruiken, of mengen met verwarmde bijen- of candelillawas voor 
zalf. Het verzacht de schrale huid, bijvoorbeeld als je handen ruw 
zijn van het werken. 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Zelfs in de tuin is de paardenbloem handig. Dat klinkt gek, maar 
ik blijf erbij: paardenbloemen zijn een voordeel. Want met de 
diepe penwortel trekt de paardenbloem mineralen omhoog, die 
voor andere planten te diep in de grond zijn weggezakt. Paar-
denbloem pompt het naar zijn bladeren. Scheur ze af en gooi ze 
op de composthoop, zodat de mineralen je andere planten voe-
den. En op de plek zelf, waar paardenbloem groeit, verbetert 
diens penwortel de bodemstructuur. 

Maar de belangrijkste reden om paardenbloemen in mijn tuin te 
verwelkomen, is hun rol bij insecten. Er is geen bloem die meer 
bijen trekt dan de paardenbloem. Wageningen Universiteit telde 
op dit ‘onkruid’ wel 107 verschillende soorten! Vooral in de lente 
zijn er weinig planten te vinden die zo massaal bloeien. Ze zijn rijk 
aan stuifmeel en nectar en voor bijen, maar ook vlinders en ke-
vers een belangrijke voedselbron. 

De paardenbloem is toe aan een nieuw imago. Hij is eetbaar, 
heilzaam, goed voor de bodem en goed voor insecten. Dat is 
toch geweldig voor een plant? En juist nu het zo slecht gaat met 
insecten zouden we de gele bloemen moeten omarmen overal 
waar we ze zien. Daarom verwelkom ik ze in mijn tuin. Ik haal wel 
de uitgebloeide bloemen weg zodat ze zich niet in de tuinen van 
de buren uitzaaien. Soms laat ik de weggehaalde bloemen op 
een plekje achteraf zaad vormen en zaai ze op nieuwe plekken 
door mijn tuin. Een paardenbloem naast het pad in mijn voortuin 
heeft zelfs een eigen naambordje gekregen, met al zijn goede 
eigenschappen erbij. Zo kan iedereen zien dat de paardenbloe-
men hier met een reden groeien. Misschien durven dan meer 
mensen deze superplant te laten staan.  

Iris Veltman 

Iris’ Garden Ecology 
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Verslag lezing Arjan Boekel  
Planten voor de toekomst  

Aan het eind van een gortdroge zomer snakten we naar info om 
onze tuinen hitte bestendiger te maken. En prima moment dus 
om naar Arjan te luisteren die als kind al gegrepen was door het 
tuinvirus. Hij liet ons prachtige voorbeelden zien van tuinen die 
hij in de laatste 14 jaar heeft ontworpen. Zijn tuinen zijn altijd on-
derdeel van het landschap en het draait altijd om beplanting. Zijn 
inspiratie haalt hij o.a. bij kwekerijen als de Hessenhof, Jac. P. 
Thijssepark, Great Dixter en de Hermannshof in Duitsland.  
Arjan liet ons een aantal tuinen zien waar hij trots op was. Onder 
andere een daktuin in Rotterdam waar op een laag van slechts 15 
cm substraat een groene oase is gecreëerd. Als experiment heeft 
hij tussen de vaste planten een zadenmengsel gestrooid van me-
diterrane en hooggebergte planten.  
Bij de duintuin was de oorspronkelijk tuingrens nauwelijks zicht-
baar doordat de beplanting een eenheid vormde met het omrin-
gende landschap. In een bostuin werd het strakke gazon vervan-
gen door kleinere bomen en heesters. Samen met de vaste plan-
ten , de zogenaamde kruidlaag, ontstond zo een natuurlijke ge-
laagdheid voor de hoge bomen die langs de grens van het per-
ceel stonden.  
Belangrijk hierbij is dat het natuurlijk lijkt maar er wel controle is. 
Dat bereik je door aandacht te geven aan interest gedurende het 
hele jaar, aan bladstructuren en kleurcontrasten. De poldertuin in 
Landsmeer was een paradepaardje. Midden in het veenweide 
gebied, mocht Arjan een ontwerp realiseren met echte seizoens-
dynamiek. In het voorjaar is alles nog kaal en het landschap goed 
zichtbaar. Naar mate het jaar vordert wordt de beplanting steeds 
hoger en kleurrijker. In de herfst maken de prachtige herfstkleuren 
in combinatie met diverse grassen van de tuin een sprookje. Wij 
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kregen de primeur van het promotiefilmpje van deze tuin. Bin-
nenkort ook te zien op zijn site.  

Bij de tuinen die Arjan ontwerpt houdt hij rekening met de vol-
gende criteria:  
1: Habitat creëren. Dat wil zeggen dat je rekening houdt met de 
menselijk maat, privacy, seizoensbeleving, natuurbeleving, sfeer, 
geluid dempen en welzijn.  

2: Microklimaat. Rekening houden met hitte, schaduw, verdam-
ping, waterhuishouding, wind, tocht, en zuiveren van lucht.  
3: Biodiversiteit, zorg voor bodemleven, planten- en dierenleven. 
Want een echte mooie tuin is meer dan decoratie.  
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Een aantal jaar terug raakte Arjan betrokken bij de aankleding 
van de parkeerplaatsen bij GGZ Willibrordus. Aspecten waar hij 
rekening mee moest houden waren overzicht en veiligheid, wa-
terinfiltratie, sfeer en de historische bebouwing. Er is gebruik ge-
maakt van wadi’s die in natte periodes water kunnen opvangen 
maar die ook helemaal droog kunnen staan. Hiervoor heb je ster-
ke planten nodig. Gleditsia en Nissa zijn bomen met hoge nec-
tarwaarde en mooie herfstkleuren die het in de wadi’s prima 
doen. Net als de gelderse roos en de Cornus. Maar de hoofdrol is 
weggelegd voor de Iris sibirica die samen met de Pimpernel en 
Kattenstaart het hele jaar voor kleur zorgt.  

Langs de randen van de parkeerplaats zijn plantvakken met de 
halfgevulde Prunus ‘Accolade’ en wat hogere heesters die in het 
najaar naar rood verkleuren of juist groenblijvend zijn zoals de 
kardinaalsmuts of struikklimop. Samen met wat grassen en struc-
tuurplanten als Baptisia vormen ze een vriendelijke omlijsting en 
geven wat privacy aan omliggende gebouwen.  

De beplanting zorgt voor kleur door het hele jaar, is aantrekkelijk 
voor allerlei insecten, heeft mooie silhouetten en de herhaling 
zorgt voor een bepaald ritme en rust. Dit jaar is er helemaal geen 
water aan te pas gekomen en hoewel de planten al vroeg geen 
kleur meer hebben , zijn de borders nog steeds fraai om te zien. 
Dit openbaar groen is zeker een regelmatig bezoekje waard.  

Extra aandacht was er ook voor de bioborders die hij in samen-
werking met de Groene Reiger en kwekerij de Buitenkans heeft 
ontwikkelt. Bijzonder daarbij is dat de voorbeeldborders in zeer 
arme grond zijn geplant en het moeten doen met alleen regen-
water. Op het Melco terrein kunt het resultaat zien.  
Jolanda. 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Hop

Het plan was om een “speciale” stek te maken in het kader van 
ons jubileum. Dat is er helaas niet van gekomen. Een van de ru-
brieken zou zijn: Mijn tuin flop. Nou, die 
heb ik ook gehad. Ik ben zelf niet geze-
gend met een grote tuin, ergo: mijn tuin 
is denk ik de allerkleinste van de hele 
vereniging, maar ik heb wel een groen 
hart en kan erg genieten van alles wat 
groeit en bloeit. Afgelopen zomer, tij-
dens de Open Tuinen Weekenden was 
ik met de PR-stand onder meer te gast 
in de gastvrije tuin van Anita en Wim 
Louw. Op een gegeven moment sta ik 
te praten met een meneer, wiens nieu-
we vriendin erg geïnteresseerd is in een bepaald plantje en daar 
werd met Anita uitgebreid over discussieert. Hij heeft dat iets 
minder zei hij maar hij had wel een Hop in zijn tuin. Ik meteen 
wild enthousiast en vragen waar hij woont. Nou in Heerhugo-
waard. Hij vroeg of ik de hop dan wilde komen oogsten omdat ik 
zo enthousiast was. Toen ging bij mij een lichtje branden. Ik had 
een hele andere “Hop” voor ogen. Leer iedere keer weer bij. 

Geno de By-Neuhuys, PR 

november - december 2022 januari 2023          23
 



Padddenstoelensoep

De herfst vind ik bij uitstek het seizoen voor een heerlijke maal-
tijdsoep. Je bent nog wat aan het rommelen in de tuin, het is nog 
niet echt koud, maar het werken maakt je hongerig en niets 
smaakt dan zo lekker als een rijkelijk gevulde soep met padden-
stoelen. Laat ik dan nu net dit recept tegenkomen.. 

Ingrediënten voor zes personen 

1. 25 gram gedroogd eekhoorntjesbrood (funghi Porcini) of 
paddenstoelemix 

2. 250 gram vers eekhoorntjesbrood (funghi Porcini) of  
andere paddenstoelen 

3. een prei, in ringen 

4. 3 sjalotten, fijngesneden 

5. 2 laurierblaadjes 

6.10 zwarte peperkorrels 

7. ½ bos peterselie, fijngesneden 

8. 1 knolselderij, geschild en in stukjes 

9. 3 aardappelen, geschild en in stukjes 

10. 1 ½ liter paddenstoelen bouillon (3 blokken) 

11. 200 gram crème fraiche 

12. Roomboter 

13. Scheutje olijfolie  

14. Parmezaan (schaafsel of geraspt) om mee te garneren. 
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Bereidingswijze 

•Laat de gedroogde paddenstoelen 20 minuutjes wellen in 
warm water. 

•Bak de prei en de sjalotten in de roomboter. 

•Voeg laurier, peperkorrels en peterselie toe. (evt. zout) 

•Voeg de gewelde paddenstoelen, aardappelen, knolselderij 
en de bouillon toe. 

•Breng het geheel aan de kook, en laat het op een klein pitje 
ongeveer een half uurtje verder pruttelen. 

•Verwijder de laurierblaadjes en pureer het geheel met een 
staafmixer tot een gladde massa. 

•Voeg de crème fraiche en de (truffel)olie toe en roer de soep 
goed door 

•Snij de verse paddenstoelen in plakjes en bak ze in boter. 

•Schep de soep in kommen en verdeel de gebakken padden-
stoelen eroverheen. Garneer met de Parmezaanse kaas. 

Met wat knapperig stokbrood erbij en smullen maar! 

Anke van Kruijssen 
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Kerstschikking 14 december

Zoals u van Groei & Bloei kunt verwachten bieden we een kerst-
schikking aan. Ditmaal is dit een onderdeel van de extra najaars-
cursus die in oktober is gestart. Een deel van de deelnemers is 
dus al bekend. Maar uiteraard zijn er voor de laatste workshop 
van het jaar meer deelnemers welkom.  
Wat kunt u niet verwachten? Een stuk zonder mooie bloemen dat 
al in november ergens in een hal in duizendfout is geproduceerd.  
Nee u gaat met mooie verse materialen een stuk maken dat u zelf 
mooi vindt, waar u uw kerstgevoel in stopt en wat bij u thuis de 
show steelt. Met verse bloemen die geselecteerd zijn op hun 
goede houdbaarheid. Kerst accessoires kiest u erbij ook naar 
smaak. Uiteraard staat er een voorbeeld en krijgt u ondersteuning 
bij uw schikking. De locatie is Holleweg 111 Heiloo  
De tijd 13.45 en 19.45 uur. Een  kwartier eerder kunt u naar bin-
nen. Dan staat daar het een en ander voor u klaar en ruikt het 
heerlijk. Koffie en thee met lekkers hoort erbij. Zelf even een 
snoeischaar en scherp mes meenemen graag. 

De kosten voor leden zijn € 35.00 Niet leden betalen € 45.00 Ei-
gen schaal waarin een half tot een heel blok steekschuim past? 
Krijgt u €5.00 korting op de prijs 

Aanmelden kan per mail: benzdocter@icloud.com  
Betaling overboeken bij aanmelding op rc `NL03RA-
BO0336454589 tnv KMTP Heiloo 

U bent van harte welkom, maar bedenk vol is vol. Gezellig en 
mooi wordt het zeker!  
Dan hebben een aantal cursisten van Kerst de Luxe gevraagd of 
deze schikking weer terugkomt. Dat kan bij voldoende belang-
stelling natuurlijk.  
Degenen die de grote vaas van vorig jaar nog hebben kunnen die 
opnieuw gebruiken. We vullen hem opnieuw met mooi groenma-
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teriaal en lang houdbare bloemen die je mogelijk tot kerst één 
keer vervangt. Er zijn Kerstaccessoires die je naar smaak verwerkt. 
De kosten met eigen vaas zijn € 40,00 voor leden. Inclusief vaas 
77,50. Voor niet leden 55,00 en € 85,00 inclusief alle materialen. 
Deze workshop zou dan op dinsdagavond 13 december 19.45 
uur plaatsvinden. Aanmeld info bij workshop 14 december
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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!
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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


