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Van de bestuurstafel


Beste Groei & Bloei Leden, 

Hierbij treft u alweer de derde Nieuwe Stek van dit jaar in uw brievenbus. 
Aan de inhoud hebben weer meerdere mensen bijgedragen. 

Terwijl de delta variant van het Covid-virus alweer om zich heen grijpt en we 
mogelijk op weg zijn naar de vierde golf is uw bestuur druk bezig met de 
activiteiten voor de tweede helft van het jaar en de festiviteiten rond ons  
60 - jarig jubileum in 2022.  

Voor het najaar staan in september, oktober en november diverse interes-
sante avond lezingen gepland en eind oktober een extra lezing overdag op 
een zaterdag. Dit op verzoek van een aantal leden die de avondlezingen 
bezwaarlijk vinden om te bezoeken. 

In september is natuurlijk Gardenista in Laag Zuthem, een gebeurtenis die u 
niet mag missen! Wij onderzoeken de mogelijkheid van een busreis naar-
Gardenista op een van de dagen. Houd u de website of de nieuwsbrieven 
in de gaten voor nadere informatie. 

Tenslotte is het bestuur hard op zoek naar kandidaten om ons bestuur te 
versterken. Hebt u affiniteit met bestuurswerk en tijd en energie om in een 
leuke en gezellige sfeer samen onze vereniging verder te ontwikkelen, aar-
zel dan niet om met een van de bestuursleden contact op te nemen. Ook 
voor bestuurswerk geldt dat vele handen het werk lichter maken. 

Het bestuur 
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Bloemschikken

Fijn dat we vorig najaar nog mooi de cursus konden afronden voordat de 
tweede Covid golf dit onmogelijk maakte. Kerst schoot erbij in. Van diverse 
cursisten kreeg ik foto’s van werk toegestuurd geïnspireerd op wat we in 
voorgaande jaren hadden gemaakt. Dat was leuk om te zien. 

Natuurlijk willen we graag weer bloemschikken dit najaar. Of dat met Covid 
lukt blijft de vraag. Nu - op moment van schrijven - laait het weer op, het 
blijft onzeker. Toch prik ik data nu zodat we als het mag en kan weer gezel-
lig samen aan de slag kunnen. 

Deze cyclus gaan we een keer iets maken met behulp van lange vezels die 
we als leidraad voor de schikking gaan gebruiken. Daarin worden de bloe-
men verwerkt. Dat klinkt spannend en dat is het vast ook! Maar vooral ver-
rassend denk ik. We maken een keer een kleur -en bloemrijk boeket ge-
schikt op steekschuim. En ik zou graag weer eens met leisteen werken als 
jullie dat ook leuk vinden. 

Vanwege Covid denk ik aan opnieuw een aantal kleine groepjes (3) als dat 
nodig is. Aanmelden graag zo spoedig mogelijk. Graag tot ziens. 

Data :15 september, 12 oktober en 10 november. Tijd 13.30, mogelijk 15.30 
en 19.45 uur 

Locatie: ter Coulsterkerk Holleweg 111, Heiloo 

Kosten: € 80,00 Dit inclusief alle materialen koffie met iets lekkers en gratis 
gezelligheid 

Aanmelden: Benzdocter@icloud.com 
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Groenmarkt in de tuin van de familie Röling

Anke van Kruijssen 

 
Wat was het fijn om op zaterdag 29 mei iedereen weer te zien en spreken. 
Het leek wel of Heiloo massaal was uitgelopen om de Groenmarkt bij Röling 
te bezoeken. Stipt om 10.00 uur meldde de eerste klant zich en daarna liep 
het gewoon storm. In een waterig zonnetje stonden onze plantjes te wach-
ten. Het aanbod was echt fantastisch. Het zag er allemaal zo goed verzorgd 
uit en de variëteit was echt bijzonder. Tot half tien bleven de kwekers maar 
komen met nieuwe waar. Ook onze pr- stand zag er uitnodigend uit en dat 
heeft ook ons ook weer een paar nieuwe leden opgeleverd. 

De plantjes gingen weg voor de zeer redelijke prijs van drie voor 2,50. Met 
uitzondering van de bijzondere exemplaren. Al met al leverde dat aan het 
eind van de dag een record opbrengst op van € 1.100,00!! Omgerekend 
naar de hoeveelheid plantjes, betekent het dat er van 10.00 tot 15.00 meer 
dan 1200 plantjes verkocht zijn. De verkopers konden het dan ook af en toe 
niet meer bijbenen en de klanten stonden in de rij om af te rekenen.  

Omdat alles nog georganiseerd moest worden volgens de toen geldende 
corona regels was dat van tevoren een heel georganiseer en gepuzzel. Ge-
lukkig werden de corona regels goed nageleefd, de looproute sprak voor 
zich en op het landgoed van de familie Röling stonden de diverse stalletjes 
goed verspreid opgesteld. Iedereen die binnenkwamvulde ook keurig het 
briefje in met naam en telefoonnummer. Gelukkig hebben we achteraf nie-
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mand hoeven 
te benaderen 
want er zijn 
bij ons geen 
ziekmeldin-
gen binnen-
gekomen. Al 
met al kun-
nen we spre-
ken van een 
zeer ge-
slaagde dag 
voor onze 
vereniging! 

De dank van het bestuur gaat uit naar de kwekers voor de koopwaar, de 
verkopers voor hun adequate plantenkennis die de verkoop bespoedigde, 
de pr- stand met de verkoop van tuingereedschap en de aanwinst van 
nieuwe leden, de familie Röling voor het beschikbaar stellen van de tuin en 
de uitstekende catering. Hun kleinzoon Tom voor de strikte handhaving van 
de regels bij binnenkomst en het bijhouden van de financiën. 

De sfeer was geweldig en alle bezoekers hebben genoten. Het kon weer!! 
En zeker voor herhaling vatbaar was wat je overal hoorde,  
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Vacature voorzitter Groei & Bloei 
De voorzitter is het gezicht van de organisatie, naar buiten en naar binnen. 
Zijn of haar taken zijn: leiden van de algemene vergadering en de vergade-
ringen van het bestuur. Leiden van het bestuur (initiatieven nemen, coördi-
neren en doen uitvoeren van bestuurswerkzaamheden. Voor onze vereni-
ging geldt dat wij op zoek zijn naar iemand die het groene hart op de juiste 
plek heeft zitten en verbindingen aangaat met de gemeenten die vallen  

onder de BUCH en groene organisaties uit onze regio. Ons bestuur bestaat 
uit betrokken en enthousiaste bestuurders die onze minder formele werkwij-
ze graag willen continueren onder een nieuwe en enthousiaste voorzitter. 
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Tuinplezier 5 
Het is krokusvakantie en de kleine man komt een nachtje logeren. Hij heeft 
allerlei leuke dingen bedacht die we kunnen gaan doen en de tuin staat 
voor “morgen” op het programma. Ook al weet Oma dat de lentetuin in 
het middagzonnetje op z’n mooist is, weet ze ook dat het weinig zin heeft 
om nu een beetje tuin liefde bij te brengen. Er zit niets anders op dan een 
nachtje wachten. 

De volgende ochtend hebben we een vol programma. We maken een fiets-
tocht en om zeker te zijn dat we weer veilig thuis komen heeft hij zijn zakken 
gevuld met steentjes van het pad. Gelukkig kennen Opa en Oma de route 
goed dus blijven al die steentjes in zijn jas. Geen probleemvoor de kleine 
man: Hij maakt er gewoon een kunstwerk van! 

Op tafel ontstaat een grote cirkel en samen kijken we naar de vorm van al 
die steentjes. Met een beetje fantasie ontdekt hij zelfs hartjes. Het komt 
zelden voor dat Oma goed naar steentjes kijkt maar ik moet toegeven dat 
ook steentjes heel mooi kunnen zijn. 

Hij is maar wat trots dat hij mijn ogen geopend heeft voor al dat moois. Als 
ik zeg dat ik het prachtig vind , zegt hij dat het nog niet af is.  

Hij rent naar buiten. “Nog meer steentjes” denk ik.  

Twee tellen later komt hij ons halen. Opa, Oma kom gauw : moet je kijken 
hoeveel sneeuwklokjes!!Wat een feest, er staan er wel honderden. Oma laat 
zien dat er meerdere soorten zijn en van elk mag hij er een plukken. Als ze 
samen in het vaasje staan kunnen we pas goed de verschillen zien en ruiken 
we ook hoe lekker ze geuren.  

Maar naast al die sneeuwklokjes zijn er ook heel veel krokussen, in alle kleu-
ren en maten. Oma wordt daar heel blij van en dat brengt de kleine man 
meteen op een idee. Hij rent weg en komt terug met een emmertje.” Hier 
Oma, daar kunnen we de hele voorraad in doen!” Enthousiast begint hij 
Sneeuwklokjes, winterakonietjes, Scilla’s en Krokussen te plukken en vult dat 
aan met plukjes gras. Ik ben benieuwd wat er mee gaat gebeuren maar de 
kleine man verzekert mij dat het helemaal goed gaat komen. “Wacht maar 
af Oma , ik heb een goed idee!!” Binnen versiert hij de stenen cirkel zorg-
vuldig met grassprietjes en een rand vol bloemen. 

De cirkel is zo groot dat er eigenlijk nog meer geplukt moet worden. Oma 
stelt voor om er wat Helleborus bij te leggen maar dat vindt hij maar niks. 
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Hij had iets veel mooiers gezien: een blauwe met gele streepjes. Oma snapt 
het meteen; De Iris reticulata …staat ook in haar Top 3. En ik kan er ook nog 
iets leuks over vertellen! “Die gele streepjes zijn een beetje als een lan-
dingsbaan met lichtjes”. zeg ik. “Als de bijen dat volgen kunnen ze de weg 
vinden naar de nectar die een beetje verstopt is. Ze noemen dat een ho-
ningmerk”. Terwijl ik het vertel zien we het ook in het echt gebeuren. On-
geduldig zegt hij. “Ja Oma Ik heb het gezien….mag ik hem nu plukken?” 

Met de nieuwe bloemen maakt hij de krans nog mooier. En nog is hij niet 
helemaal tevreden.Opnieuw gaat hij tuin struinen en zo ontdekt hij jonge 
plantjes in de tuin. Ik hou mijn hart vast , hoe ga ik dit tactvol brengen? 
Oma kon de plantjes de hele winter de grond wel uitkijken maar nu het zo-
ver is moeten ze er wel blijven staan!!  

We besluiten er alleen een paar blaadjes van te plukken. Een nieuwe zoek-
tocht begint, Hij links af, ik rechtsom. Alleen de allermooiste mogen mee 
naar binnen. Daar laat ik hem mijn mooie jonge Alchemilla en Corydalis 
blad zien, maar aan zijn hele houding zie ik dat hij pas echt een echte schat 
gevonden heeft. En opnieuw moet ik toegeven…..zijn Cyclame blad is wel 
de allermooiste! “Net een hartje he, Oma? “. 

Jolanda. 
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Onder het vee 


En toen de zomer dan toch weer was teruggekeerd 

en wij dus weer zaten te drinken bij de rivier. 

Zijn oude armen bewogen nog, naar daar, die wereld 

dat langzame, eeuwige leven van vee in de verte. 

Ieder mens zou een dier moeten zijn, moeten sterven 

in de herfst, en in de lente weer worden geboren. 

Of, ieder mens zou een rivier moeten zijn, komen 

zonder verlangen te blijven, gaan zonder heimwee. 

 Zo zaten we dus weer te drinken daar, tegen de tijd, 

oude verhalen, oude jenever, maar de zon ging wel onder. 

En hij sliep in. Omdat de wereld insliep. Zwart 

zat hij bij de rivier, zwart gat in het uitzicht. 

Rutger Kopland  

Uit: Geduldig Gereedschap, 1993  

augustus - september - oktober 2020             11



augustus - september - oktober 2020             12

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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Nieuwe leden augustus 2021


Castricum  mevr. H.A.S. Kabel  
   mevr. M. Slangen 
    mevr. L.G.P. Moorman  
Heemskerk   hr. J.J.H. Keet  
    mevr. S. Hulzebos  
Heiloo    mevr. S. de Vocht 
    mevr. S. Leegwater-Dijkstra  
   hr. A. Boekel (Boekel Tuinen) 
    hr. T. Bisselink  
Limmen   mevr. S. Lucier  
    mevr. A.G. Duindam-Zomerdijk  
    hr. J. Brantjes  
Uitgeest   mevr. H. Franzani  
    mevr. A.C.M. de Reus-Brantjes  
    mevr. M.G. van der Lijn - van Eden 

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

Ecologisch tuinieren

Wespen 

Een gewone wesp leidde me af terwijl ik in de tuin probeerde te schrijven. 
Niet heel speciaal zou je denken, ware het niet dat onder het lichaam van 
deze twee lange sprieten bungelden. Huh? Ik vergat mijn computer en 
volgde de wesp door de tuin tot ze neerstreek op een dikke tak op oog-
hoogte. Wat bleek? De lange sprieten waren de poten van een spin! De 
wesp had een hooiwagen te pakken. Ik maakte snel een foto met mijn mo-
biel en rende naar binnen voor mijn camera (die veel betere macrofoto’s 
neemt). Bij terugkomst was de wesp verdwenen. Alleen een lange, spinach-
tige poot hing nog aan de tak, akelig samentrekkend alsof zijn eigenaar er 
nog aan vastzat. 

Wespen hebben een slecht imago, maar verdienen ze die? De gewone 
wesp die ik zag is een werkster. Ze maalt de spin fijn, peuzelt hem op en 
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vliegt dan naar haar kolonie om de larven spinnenbraaksel te voeren. Zo 
vangt ze heel wat insecten (en spinnen) af die lastig kunnen zijn. Tussendoor 
drinkt ze nectar van bloemen, waarmee ze de bestuiving een handje helpt. 
Zelf vormt ze ook een fijne snack, bijvoorbeeld voor vogels. De gewone 
wesp is stiekem een heel nuttig beestje. 

Het opdringerige gezoem rond limonade is dan ook onze eigen schuld. 
Omdat tuinen steeds minder bloemen en meer tegels hebben, valt er 
(vooral in de zomer) minder voor ze te halen. Ze gaan dan op zoek naar an-
der eten, waardoor jouw limonade of, zeg een hamburger voor op de bar-
becue, ineens aantrekkelijk 
wordt. Lastig als je allergisch of 
bang bent, of de wesp met 
limonade en al opdrinkt. Die 
kans kun je verminderen door 
extra (nectarrijke) zomer- en 
najaarsbloemen aan te planten.  

Dat slechte imago van de ge-
wone wesp past nog minder bij 
haar familieleden. Tot de wes-
pen en wespachtigen behoren duizenden soorten, waarvan het gros hele-
maal niet opdringerig of agressief is. De meesten zullen je niet eens opval-
len, tenzij je er actief naar zoekt. Kleine ‘vliegjes’ die zenuwachtig heen en 
weer vliegen en lopen blijken, als je langer kijkt, vaak helemaal geen vlieg-
jes maar kleine sluipwespen. Die vallen onder een groep wespen (te her-
kennen aan hun wespentaille) die een levende gastheer gebruikt als incuba-
tor voor hun larven. Er zijn o.a. sluipwespen die hun eitjes in rupsen injecte-
ren, in bladluizen of in spinnen. De larven eten de gastheer van binnenuit 
op, komen naar buiten om te ontpoppen en injecteren weer een nieuwe 
generatie gastheren. Het zijn belangrijke plaag bestrijders, die net als de 
gewone wesp ook van bloemen snoepen, maar je zult ze nooit in je limona-
de tegenkomen. 

Ik neem tegenwoordig standaard mijn camera mee, als ik in de tuin ga zit-
ten. Dan kan ik elk klein zenuwpeesje, spinnetje en ‘vliegje’ fotograferen en 
als er nog eens een wesp met prooi voorbij komt, dan hoef ik niets te mis-
sen. 

Iris Veltman 
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Busdagtocht Twente 18 september

 
Voor de tweede keer dit jaar gaan we een mooie tocht met de bus maken. 
We bezoeken deze dag een 4 tal plekken waar menigeen zijn/haar hart 
weer zal ophalen.  
De adressen liggen allemaal in Twente, wat inhoudt dat we eerst een flink 
stuk met de bus moeten rijden voor we bij de 1ste tuin aankomen. 
De planning is om rond 09.30 bij het eerste adres aan te komen. 

*We beginnen bij de DG kwekerij in Daarlerveen.  
Deze kwekerij is gespecialiseerd in siergrassen en een klein assortiment bij-
passende vaste planten.  
Bij deze kwekerij ligt een mooie kijktuin van zo’n 4000 m2, waar u de gras-
sen in hun volle glorie kunt zien, gecombineerd met bijpassende vaste plan-
ten. 

*Ons tweede adres ligt in Albergen. 
Hier vinden we tuin ‘t Planzoentje. 
Tuin ‘t Planzoentje is een gezellige, sfeervolle tuin van 3800m2 rondom een 
boerderij. 
In de sprankelende borders op kleur staan zowel gewone als bijzondere 
planten, aaneen geweven tot een weelderig kleurenpalet. 
Diverse grassen zijn op een subtiele manier in de borders verwerkt. 
We vinden hier ook een stuk bloemen- en grassen tuin geïnspireerd op “the 
Dutch wave”. In de tuin zijn diverse zitjes waar u evt. uw zelf meegebrachte 
lunch kunt opeten. 

*Vanuit Albergen rijden we door naar Deurningen. Hier vinden we kwekerij 
Fähner. 
Bij kwekerij Fähner vinden we ook een 1200m2 grote showtuin. Hier kun je 
weer in alle rust genieten van alles wat groeit en bloeit. Je ziet hier hoe de 
plant eruit gaat zien in de eigen tuin en met welke planten deze te combi-
neren is. 

*De laatste tuin bevindt zich in Wierden. Hier bezoeken we het paradijs van 
Jan en Ina ter Haar. 
Een 2000m2 liefhebberstuin.  
Hun motto is: “Tuinieren is als een net geplant zaadje….,eenmaal ontkie-
mend op de juiste grond is het niet meer te stuiten” 
Hun motto is in de tuin duidelijke voel- en zichtbaar,..! 
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Zoals velen al weten, worden jullie gedurende de gehele dag voorzien van 
koffie/ thee, sapjes, zoetigheid en hartige hapjes. 
Een verwendag om weer naar uit te kijken.  
We hopen jullie weer met velen in de bus te mogen verwelkomen! 

Datum: zaterdag 18 september 2021  
Tijd. : 07.00 verzamelen bij de parkeerplaats van zwembad ‘t Baafje,  
De Omloop in Heiloo. Vertrek 07.15 uur  
07.30 vertrek vanaf station Uitgeest ( svp aangeven bij inschrijving) 
Kosten : € 50,00 voor leden; niet leden € 54,00 
Aanmelden: Armanda Mul, pim.armanda@casema.nl  
Betalen: Het verschuldigde bedrag overmaken op NL 03 RABO 
0336454589, tnv. KMTP- ovv. uw naam en Dagtocht Twente 2021 

NB. De inschrijving is bindend. Denkt u eraan een reis- annuleringsverzeke-
ring af te sluiten. 

Belevenissen 
Via Mariet van de redactie kreeg ik op 6 juli een oproep om toch vooral veel 
belevenissen aan te leveren en wel uiterlijk 11 juli. Dat was kort dag na een 
vakantie op Madeira. Terug van het bloemeneiland van Portugal midden in 
de oceaan. Een prachtig vulkanisch eiland met een milde temperatuur, fa-
belachtige natuur en een geweldige waterbeheersing via de zogenaamde 
levadas waar je zo fantastisch langs kunt wandelen. Een aanrader dus als je 
daar van houdt en wij als natuurminnaars zijn dan ook zeer bevoorrecht. Op 
dat eiland stond voor mij wat bekende vegetatie maar ook een zeer groot 
aantal onbekende bomen, struiken en planten. Je voelt je gelijk een dom-
oor. Bomen als, Jacaranda, Eucalyptus en Mimosa zijn voor mij wel bekend. 
Struiken zoals Hibiscus, Bougainvillea en Hydrangea eveneens. De plant 
Agapanthus is mede dankzij Niek van Keulen voor ons overbekend. Maar al 
die andere prachtig bloeiende natuur maakt ons leken. Terug van de reis 
heb ik kunnen aanschouwen wat wateroverlast kan veroorzaken. Niet alleen 
de noodkreet van Wessel heeft ons wakker geschud maar ook op mijn eigen 
(klei)akker had een overstroming de vegetatie geen goed gedaan. De boel 
had te lang in het water gestaan, hoewel ik een drainage heb aangebracht. 
De aardbeien waren niet meer te eten en de uien deels verrot. De sla en 
spitskool volledig opgevreten door de slakken en de dahlia’s die de winter 
enigszins hadden overleefd waren ook smakelijk aangevreten. Een prima 
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slakken (voor)jaar dus en ik ben er nu achter gekomen dat je in deze tijd als 
hobbykweker van groente en fruit niet op vakantie moet gaan. We gingen 
weg met een schone tuin en we kwamen terug in een tuin die vergeven was 
van onkruid tot wel 50 cm hoogte. Berouw komt na de zonde maar we heb-
ben wel een mooie vakantie gehad. In de tuin rond huis was alles beter en 
geen spoor van wateroverlast zichtbaar. Dat is nu het verschil met een goed 
bewerkte zandige grond en slecht doorlatende vette klei. Alle waterreser-
voirs, inclusief mijn nieuwste ontdekking, de waterzak, waren overvol en wat 
dat betreft kan het een paar maanden droog blijven. Vorig jaar schreef ik 
een artikel over de lotgevallen van mijn areaal buxussen in de tuin en dat 
alles kaalgevreten was door de buxusmot. Ik heb toen veel gerooid maar 
liet wat buxus kegels van 40 jaar oud en tot 3 meter hoogte staan. Het ging 
me teveel aan het hart en besloot die dan ook wekelijks van rupsen te ont-
doen. Dat heb ik tot dit voorjaar volgehouden met als resultaat dat ze weer 
groen zijn. Een wondertje maar ik juich niet te hard en blijf scherp toezien. 
Eerst maar het eind van het jaar halen. Er blijkt nu overigens weer een 
nieuwe vervanger voor de buxus op de markt te zijn: de Bloom Buxus, een 
soort dwerg-rhododendron, die ongevoelig is voor buxusmot of -schimmel. 
Deze aanrader is goed te knippen en bloeit ook nog mooi roze in mei/juni 
en is winterhard. Ik dacht dit voorjaar er een paar te kopen maar hij was 
toen al uitverkocht. Een andere bekentenis moet ik nog wel even kwijt. Ik 
heb dit voorjaar in mijn tuin twee keer een eksternest met eieren uitge-
haald, omdat ik getuige was van eierroof door deze vogels. Binnen een paar 
minuten waren drie nesten van zangvogels in mijn tuin leeg gevreten. Uit 
boosheid en frustratie ben ik 10 meter de boom in geklommen. Ik hoop dat 
de lezer het mij vergeeft. Ik ben ook maar een mens. 

Nico Brantjes 

Tuinplezier 6 
Met een vrolijke luide BOE schrikt de kleine man Oma op. Stilletjes is hij de 
tuin ingeslopen terwijl Oma geconcentreerd bezig was om de borders als 
een soort Tante Til te observeren. Kloddertjes roze en kloddertjes blauw zijn 
er genoeg met al die bloeiende akeleien en nu zoekt oma nog naar plekjes 
waar ze oranje toetsen neer kan zetten om de borders iets op te frissen. Dat 
gepriegel is nu niets voor de kleine man, hij heeft grote plannen en de 2 
meter lange takken van de kronkelwilg die oma gescoord heet zijn daar 
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prachtig voor. Ze zijn voorlopig speciaal voor hem en hij mag er de mooiste 
hutten van bouwen in de tuin. Vorige week hebben we ze langs het graspad 
in de rand van de borders gezet met een grondboor. Schuin geplaatst werd 
het een prachtige doorgang die we hebben versierd met raffia. Het werd 
een vrolijke picknickplek met al die wapperende linten.  

Deze week heeft hij een nieuw plan. Hij zet ze rondom tegen de takken van 
de appelboom en nu lijkt het wel een circustent!! Door de speciale entree 
mag Oma naar binnen. Hij laat mij 
allerlei schatten zien: de zaaddozen 
van de uitgebloeide blauwe druifjes 
en tulpen, de bloeiende blauwe 
irissen en hondsdraf tussen het 
longkruid in. Oma is diep onder de 
indruk van de rondleiding. Geweldig 
wat je allemaal ontdekken kan als je 
ergens een frame omheen zet!  
Boven ons zien we het begin van de 
nieuwe appels.  

Ik vertel hem dat Oma deze week 
grasparkietjes zag en we dus niet 
raar moeten opkijken dat zij straks 
allemaal hapjes komen halen uit 
onze appels. En daar kunnen we 
niks aan doen.  
Dat gaat er nog niet zo makkelijk in 
bij deze grote appel liefhebber!  
En dus komt hij met een geniaal 
plan! 
“Oma, ik weet het. Je moet tegen de grasparkieten zeggen dat ze van de 
zomer een winterslaap moeten gaan houden!”  
Ik schiet in de lach waarop hij meteen zegt: “Of luisteren ze soms niet naar 
jou?” 
Hoogste tijd om te vertellen dat we de tuin maar het beste kunnen delen 
met elkaar, lekker fruit voor ons en ook vruchten voor de vogels. Bijvoor-
beeld de aardbeitjes. Die met gele bloemen zijn speciaal voor de egels en 
vogels en die met witte bloemen voor ons. Tenminste als de vogels ons niet 
te slim af zijn. We gaan dus maar gauw kijken of er al iets te halen valt.  

Jolanda  
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Verslag bustocht Gelderland

Beter voorbereid dan ooit gingen we ,met een iets kleinere groep, vol goe-
de moed met Armanda en Helen mee naar Gelderland. Drie verschillende 
tuinen en een kleine kwekerij stonden op het programma. De eerste stop 
was bij Klein Boskoop in Stroe. De eigenaar, die ooit een kwekerij bezat, 
heeft hier gedurende 40 jaar veel van zijn stekgoed gepland. De voormalige 
maisakker veranderde zo in een groene oase, Volgroeide bomen, heesters 
en een grote collectie coniferen omringen nu het redelijk nieuwe huis. Het 
plan om hier rustig te 
gaan wonen en niets 
meer te doen werd wreed 
verstoord toen zijn vrouw 
lid werd van Groei en 
Bloei. Nu worden de da-
gen gevuld met open 
tuinen bezoeken, in Enge-
land inspiratie opdoen en 
dan met al die kennis hun 
eigen tuin steeds mooier 
proberen te maken. En 
zijn kennis deelde hij maar 
al te graag. In 2 groepen nam hij ons mee door zijn grote tuin. Via het ver-
stilde bosgedeelte vol zingende vogels en grote groepen bodembedekkers, 
langs de zwemvijver , langs de groente- en fruitkooi naar de oosterse tuin 
vol varens en Esdoorns in allerlei varianten. Onderweg gaf hij snoeitips want 
zei hij: “in bomen moet je regelmatig de schaar zetten, je gaat zelf ook elke 
6 weken naar de kapper”. Het rosarium was misschien nu wel op zijn 
mooist, alle rozen bloeiden uitbundig en zaten vol gezond blad. Zal die 1 
meter diepe teeltlaag onder de laag zandgrond daar de oorzaak van zijn? 
Alles in de tuin maakte een zeer verzorgde indruk, tot de koffie met grote 
stukken appeltaart aan toe. Het zonnetje deed de rest. Deze tuin met groot 
terras bleek een goede setting te zijn om elkaar na al die tijd weer te ont-
moeten en bij te kletsen. In de 2e tuin werden we gastvrij onthaald met kof-
fie en cake door de Engelse Joyce en John. De naam van de tuin, Op de 
Haar genoemd, verdiende wat uitleg. Dus vertelde John iets over de ge-
schiedenis van deze plek en over hoe het oude moeras was veranderd in 
een rabbattenbos. Om het moeras droog te leggen werden er parallel aan 
elkaar meerdere greppels gegraven. Met de uitgegraven grond werden de  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tussenliggende gedeeltes opgehoogd om bomen op te planten. In deze 
bostuin draaide het vooral om de schaduwplanten. Wat direct opviel waren 
de prachtige bladcontrasten die ze hadden toegepast en daar ligt ook pre-
cies de kracht van een goede schaduwtuin. Er stonden Hosta’s om jaloers 
op te worden en in de onlangs gerealiseerde stobbentuin kwam je de mooi-
ste varens tegen. Een goed adres voor mooie varens bleek kwekerij Wouter 
van Driel te zijn. Achter het stijlvolle huis, wat gebouwd was in de stijl van 
Delftse school, lagen romantische borders vol kleur. De gevels van het huis 
werden omarmd door klimplanten en heesters en zo kregen we toch een 
stukje Engelse landhuissfeer op 
Hollandse bodem. Tuinmensen 
maak je blij met een bezoek aan 
een kwekerij. Dus gingen we op 
pad naar Klein Hof. De eigenaar 
had een leuke overzichtelijk inde-
ling gemaakt tussen planten voor 
arme of zwaardere grond en zon of 
schaduwplanten. In de voorbeeld-
borders kon je de natuurlijk uit-
ziende planten in fraaie combinaties 
bekijken. Leuk bedacht maar zoals zo vaak zag hij de mensen meteen op de 
verkoopvakken met bloemen afstevenen. En als altijd werd er goed bij el-
kaar gekeken en overlegd zodat je echt geen pareltje zou missen. Blij met 
de aankopen gingen we op weg naar onze laatste tuin Erf Klein Rassert in 
Hoevelaken. De tuin lag iets van de weg af en de wandeling er naar toe 
beloofde al wat moois. Hoe landelijk kun je wonen! Boerderijtje, luiken voor 
de ramen, geraniums in het kozijn en een ramblerroos tot over de nok van 
het dak. Een oude schuur waar nu kerkuilen wonen, de waterput, oude wal-
notenboom, geknotte wilgenbomen, een bijenstal en wilde bloemenweide 
maakten het plaatje compleet. Het paste zo in een Landleven of Seasons 
magazine. De strak gesnoeide hagen en bollen vormden een rustige ach-
tergrond voor de cottageachtige beplanting. De vele doorkijkjes en roman-
tisch aangeklede hoekjes maakten er een sfeervol geheel van waar velen 
van genoten. En toen was het tijd voor de afsluiting. De tafel werd uitge-
klapt, de borreltjes kwamen op tafel, de bifiworstjes en kaasbolletjes kreeg 
iedereen er deze keer in een plastic zakje bij. En zo konden we vrolijk proos-
ten op een geslaagde tuindag. (Meer foto’s op de website, red.) 

Jolanda. 
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Vanuit de PR

Eindelijk had ik mijn eerste echte activiteit: de PR verzorgen voor de 
groenmarkt.Het is leuk om te merken dat wanneer je een stukje instuurt er 
ook daadwerkelijk iets mee gedaan wordt. In verschillende kanalen is er 
aandacht aan de groenmarkt besteed. Nu stond iedereen ook wel te pope-
len om weer “iets” te kunnen doen en zeker de plantenliefhebber wilde zijn 
of haar tuin weer aanvullen met mooi stekgoed dus over belangstelling niet 
te klagen. 

Op vrijdagavond voorafgaand aan de markt konden de kwekers hun “ kind-
jes” al komen brengen. Kratten vol met liefde grootgebrachte plantjes wer-
den in de ruimte tuin van Theo en Hilda verspreid neergezet. Wat een 
weelde en wat mooi om de passie te zien die de kwekers hebben. Anke, 
ervaren als zij is, had het goed geregeld. Ik mocht bij de PR-stand staan en 
heb een heerlijke dag gehad. Veel nieuwe leden gescoord? Nee dat niet, 
maar wel heel veel mensen die oprecht geïnteresseerd zijn in onze vereni-
ging gesproken en dan voel je je wel trots als je daar deel van mag zijn. Ik 
heb nu al zin in het volgende evenement. Dat wordt Uit & Zo op zaterdag 4 
september. Plantjes verkopen mag daar niet, maar mensen op onze vereni-
ging attenderen des te meer. 

Oh ja, heeft u mooie foto’s van een plant of van uw tuin waarvan u denkt: 
dat mag gezien worden. Mail ze naar mij. Ik ben er blij mee en plaats ze op 
de Facebook- of Instagram pagina van Groei & Bloei Midden Kennemer-
land. U kunt ze mailen naar: deby@telfortglasvezel.nl 

Een fijne zomer en graag tot ziens bij Uit & Zo. 

Algemene info  
Helaas werd onze tuinreis naar Engeland op het laatste moment afgelast en 
doorgeschoven naar 2022. 

Er zijn 2 lezingen gepland en wel  
8 september in Heiloo (Ter Coulsterkerk) en 
12 oktober in Castricum (Clusius College)  
Of deze lezingen doorgaan is op dit moment gezien de laatste COVID 
maatregelen, uiterst onzeker.  
U wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen via de Nieuwsbrief 
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en onze website 
https://midden-kennemerland.groei.nl 

 
De volgende bestuursvergaderingen zijn gepland voor 26 augustus, 23 sep-
tember en 28 oktober 2021. 

4 september vindt Uit & Zo plaats in Heiloo.  
3 oktober is er weer een herfstmarkt rond kasteel Assumburg in Heemskerk 
Van 22 t/m 26 september wordt Gardenista gehouden op landgoed Den 
Alerdinck (bij Zwolle). 

Mariet Bos 




Rabarber 


(Rheum rhabarbarum) is een 
plant uit de duizendknoop-
familie. Behoort rabarber nu 
tot het fruit of tot de groen-
te? Daarover kan men van 
mening verschillen. De plant 
wordt gekweekt vanwege 
zijn eetbare delen, afhanke-
lijk van hoe de rabarber be-
reid wordt kan je spreken 
van een groente (bv een 
hartige taart met bietjes) of 
van fruit, zoals onderstaand 
recept. De meeste onder 
ons zullen de rabarber kennen als de zoete variant voor in een toetje of als 
gebak. Maar waar komt de rabarber vandaan?  

Rabarber staat al meer dan 5000 jaar bij de mens in de belangstelling, in 
het begin echter alleen als geneesmiddel. De Chinezen hebben dit gewas, 
uit de Aziatische steppen, als eerste in cultuur gebracht. Uit de wortel werd 
en wordt nog steeds een sterk purgeermiddel gewonnen voor het zuiveren 
van de darmen. Omstreeks 1600 ontdekte John Gerard, hofbotanicus van 
de Engelse koning Charles I, dat de stelen gegeten kunnen worden. Het 
duurde echter tot 1750, voordat rabarber als groente een grotere bekend-
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heid kreeg. In Duitsland begon de teelt als groentegewas omstreeks 1850. 
In Nederland en België vindt de teelt vanaf ongeveer 1900 plaats. Rabarber 
is voornamelijk in de zomer op de markt en is dan het lekkerst. Alhoewel 
rabarber ook al vanaf november gekocht kan worden doordat het te force-
ren van de rabarberpollen. Een apart proces waar ik nu niet verder op inga.  

De plant heeft dikke bladstelen die rood of groen kunnen zijn en heeft grote 
bladeren. Voor de verse markt worden alleen rassen met rode stelen ge-
teeld, waarvan Frambozenrood de meest donkerrood gekleurde stelen 
heeft. Voor de conservenindustrie wordt het ras Goliath geteeld dat groene 
stelen heeft, omdat de industrie geen gekleurde moes wil produceren. Zelf 
ben ik een enorme zoetekauw en maak zomers graag deze variant op de 
bekende tiramisu 

Rabarber tiramisu 
Ingrediënten  

• 125 tot 150 gr lange vingers 

• 1 sinaasappel of een paar eetlepels vlierbessensap 

• 500 gr mascarpone 

• 250 gr magere kwark 

• 250 ml slagroom 

• 50 + 100 gr suiker 

• 1 pakje vanillesuiker 

• Circa 400 gr rabarber  

Optioneel 
Geraspte pure chocolade 
Gehakte nootjes (pistache, walnoot, naar keuze)  
 
Materialen 

Ovenschaal +/- 30 bij 20 cm 

Mixer (of garde) 
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Bereidingswijze 

Was de rabarber en snijd de stelen in stukjes van ca een cm. Doe de rabar-
ber met 50 gr suiker in een pannetje met een paar eetlepels water zodat de 
rabarber net onder staat. Breng het aan de kook en laat de rabarber vijf 
minuten al roerend zacht worden (rabarber heeft de neiging aan te branden 
dus blijf roeren). Als de rabarber zacht is deze van het vuur halen en goed 
laten afkoelen. 

Verdeel de lange vingers over de bodem van een ovenschaal (gesuikerde 
kant naar beneden). Pers het sap uit de sinaasappel en besprenkel de koek-
jes hiermee of met de vlierbessensap. Klop de slagroom bijna stijf en mix 
daarna de mascarpone, de magere kwark, 100 gr suiker en het zakje vanille-
suiker met een mixer kort door elkaar totdat het een egaal mengsel is, dit 
kan ook met een garde maar een mixer is sneller. 

Verdeel het egale mengsel over de lange vingers en strijk glad. Schep de 
rabarber erover en laat het minimaal 1,5 uur opstijven in de koelkast.  

Garneer de tiramisu eventueel met de geraspte chocolade of de gehakte 
nootjes. 

Eet smakelijk! 

Anke van Kruijssen  

augustus - september - oktober 2020             26



augustus - september - oktober 2020             27

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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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


