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Algemene leden vergadering, mijn tuin in de spotlight, verzorging
van Amarryllis, veel nieuwe soorten Helleboris en meer.

Blommetaal



Van de redactie
 
Hallo lezers van onze Blommetaal,
Ik wens jullie allemaal een mooi , groen of bloeiend, maar
vooral gezond 2022 toe!
 
Je bent zojuist begonnen met het lezen van de eerste
Blommetaal van het nieuwe jaar 2022. Toen ik de voorpa-
gina maakte zag ik dat dit  al weer de  36e  jaargang wordt
van dit blad. Bijzonder om te noemen want ik weet nog de
discussie destijds over  naamkeuze van dit blad.
 
Ik wil bij deze ook gebruik maken van de gelegenheid  om
Uulkje Bonsma te bedanken voor het taalkundig nakijken
van elke editie.
 
Het geeft meteen ook aan hoe lang ik al lid ben van Groei
en Bloei en van onze afdeling. In deze lange periode heb
ik diverse bijdragen geleverd aan onze afdeling . Van
tuinkeurder, bestuurslid en redacteur tot aanvoerder van de
tuinkeruingscommissie.
 
De afgelopen  jaren 2020 en 2021 waren  gekenmerkt door
beperkingen . Helaas kunnen we ook nu geen afdeling zijn
zoals we willen zijn en moeten we binnen de regels probe-
ren zoveel mogelijk door te laten gaan.
 
Heel veel activiteiten zijn er  dan ook niet-of nauwelijks
geweest . De Blommetaal kan gelukkig wel gemaakt worden
maar zoals ook in vorige edities gemeld wordt deze hoofd-
zakelijk gevuld met  artikelen , foto,s en andere bijdragen
van bestuur- en commissie leden . 
 
Dit is jammer want ik durf te wedden dat bijna elk lid mooie
verhalen/verhaaltjes kan vertellen van zijn/haar tuin, van
bloemen en andere groene weetjes.
 
Het is dat ik een paar jaar geleden de rubriek "mijn tuin in
de spotlight' heb bedacht om zo leden voor het blok te
zetten iets te schrijven voor de Blommetaal en daarmee
voor andere leden.
 
Zo ook in deze editie vind u een grote bijdrage van mevr.
De Jong uit Sneek die een mooi verhaal houdt over de tuin-
en omgeving van haar huis. Deze bijlage heb ik geheel
digitaal gemaakt . Dat wil zeggen dat zij de tekst in een
schrift had getypt en de foto,s op papier heeft aangeleverd.
Het was voor mij best veel werk maar dat betekent gelijk
ook dat als u de digitale technieken niet beheerst u toch
voor een leuk artikel kan zorgen.
 
Als ik deze bijdrage van mevr. de Jong niet gehad zou
hebben was deze uitgave maar 8 kantjes geweest. Dit is 
dan inclusief voor en achterpagina.  Dat moeten we samen
niet willen!
 
Hierbij doe ik een oproep en daag jullie allemaal uit om
mijn mailbox /brievenbus vol te laten lopen met jullie
bijdragen zodat de Blommetaal een blad voor- en door
ons kan  blijven !
 
Hans van Wieren
 

Amaryllis overhouden 
 
De amaryllis is een plant die prachtig bloeit in de winter,
maar ook de amaryllis raakt uitgebloeid. Wat doet u dan
met uw amaryllis? Veel mensen gooien hun amaryllis
bloembol weg en kopen in het najaar een nieuwe. Dat kan
prima, maar proberen om uw amaryllis over te houden is
natuurlijk nog veel leuker. Het vraagt wat toewijding, maar
het resultaat – uw vertrouwde amaryllis komende winter
opnieuw in bloei – loont de moeite.
 
Wat moet u weten om een amaryllis over te houden
 
Een amaryllis bloeit kleurrijk en groots, maar na de bloei
blijft er alleen groen over. Soms is het groen nog maar net
uit de bol aan het komen als uw amaryllis is uitgebloeid.
Om te leren hoe u een amaryllis na de bloei over te houden
is het handig om te weten waar de amaryllis oorspronkelijk
vandaan komt.

 
Oorspronkelijk leefgebied van de Amaryllis
 
De amaryllis komt van oorsprong uit subtropische gebieden
in Zuid Amerika. In het westen van Brazilië, Peru, het
noorden van Chili, en Bolivia kunt u de meeste species
Amaryllissen vinden. Subtropische gebieden met heel
zachte winter temperaturen waar de Amaryllis in het voor-
jaar bloeit. Ook in deze gebieden is de winter een periode
van lagere temperaturen en dat is ook voor een amaryllis
belangrijk om te gaan bloeien. Net als de tulp, narcis en
hyacint heeft de amaryllis een winter rust periode nodig
alvorens zij gaat bloeien. Zoals ik al zei zijn de winters daar
zacht, een temperatuur van lager dan 15 graad Celsius voor
een periode van 8 weken is voldoende om de winter rust-
periode van de amaryllis na te bootsen.
 
Amaryllis na de bloei
 
Dus wat u moet doen om een amaryllis over te houden, is
haar na de bloei op een zo warm mogelijke plaats te zetten
met veel licht. Ideaal is een hobby kas of serre maar het
kan ook in de tuin op een plaats waar ze zoveel mogelijk in
de zon staat. Als eind september, begin oktober, de
nachttemperaturen kouder worden haalt u haar weer bin-
nen. In een kas of serre kan zij blijven staan als ook daar
de temperatuur zakt.
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Van het bestuur
 
Beste leden van Groei en Bloei Sneek e.o.
 
Inmiddels is het 2022 en zitten we nog steeds met de be-
perkingen door de corona-crisis. Dachten we in het voorjaar
van het afgelopen jaar dat we er dat jaar wel een beetje uit
zouden komen, nou dat is een bittere pil geworden. Ook dit
jaar zullen we er nog mee moeten worstelen.
 
In december heeft iedereen het jaarprogramma ontvangen.
 
Op 11 januari hadden we de eerste lezing van dit jaar ge-
pland. Echter door de verlenging van de lock-down tot 14
januari kan deze niet doorgaan.  We hopen dat in ieder
geval de ledenvergadering in februari wel door kan gaan.
Eventuele veranderingen melden we u via de nieuwsbrief.
 
Houdt u dus de nieuwsbrief goed in de gaten. Daarin
staat de up-to-date informatie.
 
Aanmelden voor de nieuwsbrief? Stuur een mailtje naar
groei.sneek@ziggo.nl
 
Ook het bloemschikken, waarvan de laatste les van 2021
is verschoven naar mei 2022 hopen we door te kunnen laten
gaan. Dit is een beperkte groep en in de lokalen is genoeg
ruimte om de anderhalve meter afstand in acht te kunnen
nemen. Mocht het niet door kunnen gaan dan krijgt iedereen
persoonlijk bericht via de mail.
 
Rest ons nog u toch een gelukkig en gezond 2022 toe te
wensen.
 
Het bestuur.
 

 
Er zal veel blad zijn aangegroeid bij uw amaryllis en dat
kunt u er gewoon aan laten zitten. Ook in haar oorspronke-
lijke leef omgeving in Zuid Amerika is de amaryllis een
evergreen; ze heeft jaarrond groene bladeren.
Nu, na de groeiperiode in de zomer, heeft de amaryllis haar
winter-rust periode nodig. Net als de amaryllis in Zuid
Amerika moet u haar een week of 8 bij een temperatuur
van 10 tot 15 graad Celsius zetten. Laat haar groene blad
er aan zitten, dit komt de plant alleen maar ten goede. In
deze periode zal uw amaryllis nauwelijks groeien en dus
weinig water nodig hebben maar het groene blad zal toch
nog water verdampen dus, probeer de grond in de pot wel
een beetje vochtig te houden.

 
Amaryllis weer in bloei trekken
 
Na deze rust periode zet u de amaryllis weer in de warmte,
liefst bij 20 graden of meer. Bij het voelen van deze warm-
te zal uw amaryllis bol denken dat de winter-rust periode
weer voorbij is en de lente is begonnen. De amaryllis zal
nu weer verder gaan met groeien en gaan bloeien.
Ook als u alles goed heeft gedaan om de amaryllis over te
houden komt het toch wel eens voor dat een amaryllis toch
niet bloeit. In dat geval zijn de omstandigheden niet gunstig
genoeg geweest voor de amaryllis om een bloem aan te
leggen. De zomer is niet warm genoeg geweest waardoor
de Amaryllis niet voldoende is aangesterkt of ze heeft in
een te kleine pot gestaan waardoor zij zich niet goed kon
ontwikkelen. Misschien was er te kort licht of niet de juiste
voeding in de grond… houdt er in ieder geval rekening mee
dat het niet altijd lukt uw Amaryllis weer in bloei te krijgen.
 
Wat doe ik met de uitgebloeide bloemen?
 
Soms leest u dat het beter is de bloemstelen af kunt snijden,
maar dat is beslist niet waar. Het kan geen kwaad als u ze
wel af snijdt, maar ook de bloemstelen zijn voorzien van
bladgroen en zorgen voor de fotosynthese waar de ama-
ryllis bol baat bij heeft. Uitgebloeide bloemen kunt u er net
boven de bloemsteel, af knijpen maar dat is niet echt nodig.
Als u geluk heeft kunnen er zelfs mooie zaadknoppen
groeien op de bloemsteel. De bloemstelen zullen vanzelf
afsterven en als ze verdord zijn kunt u ze verwijderen.
(C) Fluwel BV
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Jaarverslag 2021 
 
 
Samenstelling Bestuur Groei en Bloei Sneek e.o.
Voorzitter: vacant
Secretaris: Tryntsje Kooistra
Penningmeester: Pier Bonsma
Algemeen bestuurslid/coördinator bloemschikken: Annie
de Jong
Algemeen bestuurslid: Anneke Vissers
Aspirant Bestuurslid: Tineke Hendriksma
 

Het aantal leden van onze vereniging bedroeg per
01-01-2021 : 173; dit zijn er 8 minder t.o.v. 01-01-2020.
 

Zoals dit bij alle afdelingen en andere verenigingen het
geval zal zijn geweest, was als gevolg van Covid 19/Coro-
na ook het jaar 2021 opnieuw een bizar jaar voor G&B
Sneek. Leek het eerst wat beter te gaan met Corona, toch
ging het weer fout en konden vrijwel geen van de geplande
activiteiten doorgang vinden.

Zo kon de Algemene Ledenvergadering in februari 2021
niet doorgaan en ook hierna zijn alle activiteiten weer
stopgezet i.v.m. Corona. De lezingen, de stekkenruil, het
reisje in juni enz. werden allemaal weer afgelast.

Het Bestuur zelf is nog wel diverse keren bij elkaar geweest
om de situatie te bespreken en om toch nog wat zaken,
zoals het bloemschikken te regelen.
Gelukkig kon in september 2021 alles weer worden opge-
start.

De eerste bloemschiklessen waren op 7 september, met
als docentes Ilona Oostenveld uit Makkum en Marjolijn
Yntema van Bloembinderij de Waterlelie in Woudsend. Er
is gestart met twee groepen vmet elk 10 bloemschiksters.
Ook in oktober gingen de lessen nog door, maar in novem-
ber moesten de lessen wegens Corona opnieuw worden
uitgesteld en wel naar april 2022.

De tuinkeuringsavond was op 21 september 2021, dit keer
in de Zuiderkerk, omdat men bij Frittemahof vanwege de
hoge leeftijd van de bewoners toch nog huiverig was voor
Corona besmettingen en dus niet een groep mensen binnen
wilde hebben. Het was een geslaagde avond, met als
gastheren Cees Hollander en Hans van Wieren. Er werden
diverse prijzen en oorkondes uitgereikt, o.a. voor de
mooiste tuin van Sneek e.o. Ook was Woningstichting
Accolade aanwezig om de prijzen voor de mooiste tuinen
van hun huurwoningen uit te reiken en wethouder Erik Faber
reikte een prijs uit tot de prijs voor de best vergroende tuin
in SWF.

Op 29 september 2021 kon er toch nog een stekkenruil
worden gehouden bij de fam. Vijge in Offingawier. Deze
avond kon in mei niet doorgaan. Ondanks het slechte weer
waren er toch nog zo’n 12 mensen op af gekomen en was
het erg gezellig. Er werden vele plantjes uitgewisseld. Henk
en Annalies Vijge hadden hun garage uitgeruimd, zodat e.
e.a. gelukkig binnen kon plaatsvinden.

Agenda A.L.V.
 
 
Wanneer:  dinsdag 15-02-2022  (alléén voor leden).
Locatie: Zuiderkerk, Rienk Bockemakade, aanvang 19.30
uur.
 
1). Opening.
2). Notulen jaarvergadering op 25 februari
3). Jaarverslag Secretaris
4). Financieel verslag Penningmeester (ter inzage op tafel).
5). Rapportage kascomm./benoeming nieuwe kascomm.
6). Bestuursverkiezing: dit jaar is er geen aftredend be-
stuurslid.
De functie van Voorzitter is nog steeds vacant.
Het bestuur draagt mevr. Tineke Hendriksma voor als nieuw
bestuurslid.
Bezwaren en eventuele tegenkandidaten kunnen tot aan
de vergadering bij het bestuur ingediend worden.
10). Rondvraag.
11). Sluiting (circa 20.00uur)
 
Na deze vergadering is er een lezing door Hans Huizing
"Bollen en knollen uit Zuid Afrika"
Deze lezing is ook toegankelijk voor niet leden!
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Op 5 oktober 2021 was de eerste lezing door Watze Bokma
van de Eexterhof in Scheemda. De heer Bokma vertelde
enthousiast over het ontstaan, het steeds weer aanpassen
en de huidige situatie van hun prachtige tuin. De Eexterhof
is een liefhebberstuin met duidelijke lijnen, weelderige be-
planting en veel verschillende planten. Ondanks de lage
opkomst (hoogstwaarschijnlijk was Corona ook hier de
boosdoener) was het een zeer geslaagde avond.

Op 9 november 2021 hield de heer Jos Ketelaar uit Hilver-
sum een lezing over paddenstoelen. Voorafgaand aan het
onderwerp paddenstoelen, en ook tussendoor liet de heer
Ketelaar filmpjes en foto’s zien van o.a. de verstilde natuur
in de buurt van het Naardermeer en van prachtige
winterlandschappen. Ondanks de slechte Corona berichten
en de dreiging van nieuwe lockdown was de opkomst goed
en was het een zeer geslaagde avond.

Helaas kwam de Corona weer in alle hevigheid terug en
werden verdere activiteiten voor dit jaar afgelast. Het
bloemschikken werd stopgezet en ook de geplande kerst-
workshop in december kon niet doorgaan.

De Blommetaal kon natuurlijk wel worden gemaakt en
rondgestuurd. Deze zag er iedere keer weer prachtig uit;
dit dankzij Hans van Wieren . Hetzelfde geldt voor de
website die  door Barbara en  wordt bijgehouden en
geüpdatet.

De bloemstukjes voor de verloting op de ledenavonden
werden gemaakt door Roswitha Oosterloo en Gerda van
Solkema een hele klus elke keer, maar de stukjes zijn elke
keer weer prachtig.

We blijven optimistisch en hopen dat in 2022 alle activiteiten
weer kunnen worden opgestart. Het programma voor
2022/2023 is inmiddels klaar en is rondgestuurd. Helaas is
nu al bekend (door de lichte lockdown) dat de lezing op
11-01-2022 niet door kan gaan.
Deze avond wordt  doorgeschoven naar 26 april 2022.

Tryntsje Kooistra

Notulen A.L.V. van dinsdag 25 fe-
bruari 2020
Notulen van de algemene Jaarvergadering van Groei &
Bloei Afdeling Sneek op
Dinsdag, 25 februari 2020.
 
1)Om 19.35 wordt de vergadering door Avondvoorzitter
(Secretaresse) Annie de Jong geopend.
Annie waarschuwt eenieder om geld in de parkeerautomaat
te doen, om een forse boete te
voorkomen. Er is één afmelding: Alet Doornbos is verhin-
derd.
 
2)De Notulen van de Algemene Jaarvergadering op
19-02-2019 worden goedgekeurd; er zijn geen
op- en/of aanmerkingen.
 
3)Met betrekking tot het Jaarverslag 2019 heeft de heer A.
Nagel een opmerking: Er is niet vermeld
dat Annie de Jong een tweede prijs heeft gewonnen tijdens
het Noord Nederlands Bloemschik
Evenement in Ureterp op 6 april 2019. Dit had wel vermeld
moeten worden. Verder is het
Jaarverslag in orde bevonden.
 
4)Pier Bonsma geeft een duidelijke en verhelderende uitleg
bij het Financieel verslag 2019 / 2020.
Over het algemeen geldt dat e.e.a. idem is als in 2018 en
is het jaar met ongeveer € 900, -- negatief
afgesloten. Dit mag niet als een groot probleem worden
gezien, aangezien er nog financiele reserve is.
 
Als extra meldt Annie de Jong dat Groei & Bloei in 2021 60
jaar bestaat en dat moet toch
gevierd worden. De Penningmeester vraagt aan de aanwe-
zige leden de goedkeuring om hiervoor
€ 2.500, -- uit de reserve te gebruiken. Na een stemming
blijkt hiervoor een ruime meerderheid te
zijn. Hoe dit verder wordt ingevuld, horen we later.
 
Hans van Wieren vraagt of Greensales wel als nieuwe
sponsor meegeteld is. Dit is wel het geval.
Tevens meldt Hans dat bloemschikdemonstraties bij de Afd.
Drachten veel geld opbrengen. Is dit
ook iets voor Sneek? Annie: Er zijn in Drachten en omgeving
veel bloemschikkers/schiksters en
Drachten heeft veel meer leden (ca. 300). Maar ook daar
was de belangstelling de laatste keer
minder. Als elke afdeling dit gaat doen, wordt de belang-
stelling alleen maar minder.
Klaske Schaap meldt dat zij inmiddels de kas van de Dotters
beheert. Dit i.v.m. eventuele
verrekeningen met Groei & Bloei.
 
De kascommissie bestaande uit Barbara Schreuder en
Hans van Wieren meldt dat alles keurig voor
elkaar is en er wordt decharge verleend aan de Penning-
meester.
Nieuwe kascommissie: Barbara Schreuder en Greetje v.d.
Veen.
 
5)Mededelingen van het Bestuur: Annie de Jong brengt nog

Greensales Balk
 
Wij wensen u een mooi groen 2022 toe!
 
Op dit moment is ons groencentrum gesloten maar vanaf
1 februari 2022 staan we weer voor u klaar.
 
U kunt bij ons terecht voor vele soorten vaste planten,
struiken en lei/stam bomen .
Kom eens langs en laat u verrassen door ons grote assor-
timent.
 
Greensales Balk, Tsjerkepaed 2, 8571 RS , Harich
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5)Mededelingen van het Bestuur: Annie de Jong brengt nog
even onder de aandacht dat Hans van
Wieren de Blommetaal altijd verzorgt en, samen met Bar-
bara Schreuder, de website van Groei &
Bloei Sneek. Annie bedankt Hans en Barbara voor hun inzet
hierbij.
 
Annie meldt dat we nog een of twee nieuwe bestuursleden
zoeken. Er wordt nog een voorzitter
gezocht (dit wordt nu bij toerbeurt gedaan) en een algemeen
lid. Eerst alleen een algemeen lid
erbij zou al heel fijn zijn. Wie hiervoor belangstelling heeft,
kan zich bij een van de bestuursleden
melden.
 

Er is een bericht binnengekomen van Douwe de Groot (van
de Gemeente) of wij ook willen
meedoen met de Actie Steenbreek (tegel eruit, plant erin).
Deze actie vindt plaats op 28-03-2020
van 09.00 tot 13.00 uur bij de Milieustraat Sneek. Groei &
Bloei zou hier reclame kunnen maken.
Groencentrum Witmarsum doet hieraan ook mee en mis-
schien Ranzijn. Annie vraagt wie hierbij wil helpen. Jacque-
line Groenendijk meldt zich hiervoor aan. E.e.a. gaat uit van
de Gemeente en niet van Groei & Bloei.
 

Preig wonen op een plek waar je je thuis voelt. 
Daar maken we ons sterk voor. Daarom doen 
we meer dan het aanbieden van betaalbare, 
comfortabele woningen. We werken samen met 
organisaies op het gebied van wonen, zorg, welzijn 
en leebaar heid. Ons doel is: voor iedereen een 
passende woon plek in een aangename buurt.

We hebben woningen in en om Drachten, Franeker, 
Heerenveen, Joure en Sneek.

helemaal 
je eigen 
plek

helemaal je eigen plekwww.accolade.nl

Op 14 maart 2020 is er weer het Noord Nederlands
bloemschik Evenement in Ureterp.
Hiervoor hebben zich 3 dames van de afdeling Sneek
aangemeld. In totaal doen er ruim 50bloemschikkers/-
schiksters aan mee. ’`s Middags is er een demonstratie door
Roxanne van Schellen uit IJsselmuiden. Kaarten hiervoor
moeten worden gereserveerd.
Annie bedankt Gerda en haar bloemschikteam voor het
maken van de bloemstukjes voor de
verloting. Deze zien er altijd leuk en gezellig uit.

6)Rondvraag: Hans van Wieren meldt dat er aan de web-
site wordt gewerkt. Hij heeft samen met
Barbara Schreuder een cursus gevolgd en samen weten
ze nu wat ze moeten doen.
Hans van Wieren vraagt om kopij voor de Blommetaal, b.
v. foto’s van bloemschikken, leuke dingen, leuke evene-
menten enz. (ook van de Dotters).

Hans van Wieren: de datums van de bazaar: BVR is op 20
en 21 maart 2020, de Fancy Fair is op 16 en 17 oktober
2020.

7) Annie sluit de vergadering om 20.00 uur en geeft het
woord aan Stefien Smeding van het Fryske Gea. Zij geeft
een lezing over “Staten, Stinsen en hun planten” in Fries-
land. Dit was een
interessante en leerzame lezing.
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Helleborus assortiment wordt groter
 
Het zal u misschien verbazen, maar de tientallen soorten
Helleborus die in Zuid- en Midden-Europa tot in West-Azië
voorkomen, behoren tot de boterbloemenfamilie. De meest
bekende – de kerstroos – wordt al eeuwen gekweekt, an-
dere zijn pas sinds een of meer decennia door de kwekers
ontdekt. Momenteel vormt Helleborus, dat ook wel nieskruid
wordt genoemd, een van de meest geliefde vaste-planten-
groepen voor de tuin. Dat komt door de fantastische resul-
taten die de kwekers inmiddels hebben bereikt: geweldige,
sterke planten met prachtige bloemen die niet meer lijken
op de miezerige kerstrozen uit oma’s tijd.
Wie die nieuwe planten ziet, is meteen verkocht!
Een geweldig assortiment Helleborus
Het overgrote deel van de via selectie en kruisingswerk
verkregen rassen wordt samengebracht in de Helleborus
Orientalis Groep: een grote plantengroep van enorm wis-
selende herkomst.

 
Hoewel er een tweehonderdtal benaamde rassen bekend
is, worden ze vooral op kleur verkocht. Het meest voorko-
mend zijn de bloemkleuren: wit, wit met donkerder spikkels,
licht- en donkerroze, roze gespikkeld, lila, paars, roodpaars,
echt rood, heel diep paars, bijna zwart, maar ook crèmegeel,
boterbloemgeel en lichtgroen.
 
De witte bloemen verkleuren vaak naar roze en groen
(zoals bij de wit bloeiende kerstroos (Helleborus niger).
Er zijn rassen met enkele – en met gevulde bloemen. Die
bloemen hebben iets bijzonders: het zijn niet de kroonbla-
den, maar de kelkbladen die de kleur dragen. Ze zijn tot ver
in juni heel decoratief. De kroonbladen lijken te ontbreken,
maar zijn in werkelijkheid veranderd in kleine nectar-geven-
de orgaantjes die met hun zoete vocht insecten lokken voor
de bestuiving van de knikkende bloemen. Er zijn winter-
groene soorten met bloemen aan aparte stengels, zoals H.
niger, en bladverliezende (o.a. H. odorus uit de Balkan),
maar ook soorten die met bebladerde bloemstengels
overwinteren (bijv. de Corsicaanse kerstroos, H. argutifoli-
us).

 
Alle planten in de H. Orientalis Groep hebben wintergroen
blad. Een van de weinige, meestal wel op naam aangebo-
den rassen, is H. ‘Early Purple’, een paars bloeiende plant
waarbij de bloemen al in november kunnen verschijnen.
Alle andere zijn later, maar de kwekers zien kans vooral de
witte kerstroos (maar ook anders gekleurde) in de kerstpe-
riode rijk bloeiend aan te bieden.
 
Heel interessant is de manier waarop deze planten hun
bloemen tegen vorst beschermen. Als het flink gaat vriezen,
pompen ze er eenvoudig (nou ja…) het vocht uit, dat ze
tijdelijk in de bladeren en wortels opslaan. De bloemen
hangen dan even slap, maar bevriezen niet, en als het weer
beter wordt, komt het vocht terug en staan ze er al snel
weer stralend bij! Andere groenblijvende soorten zijn o.a.
de al genoemde Corsicaanse kerstroos en het stinkend
nieskruid (H. foetidus) met zeer donkergroen blad en
groene, meer buisvormige bloemen met een bruinrood
randje vanaf einde winter.
De cultivar ‘Wester Flisk’ heeft roodachtige stelen.
 

Alle helleborussen houden van humusrijke grond die wat
kalk bevat. In pot gekochte planten die u eerst een tijdje in
de woonkamer zet, kunt u daarna (tijdens niet-vriezend
weer) buiten op een beschut, halfbeschaduwd plekje
planten, waar ze jarenlang kunnen blijven staan. Breng
ieder jaar voedzame compost rond de planten aan. Laat ze
verder met rust. Ze zullen dan steeds rijker gaan bloeien. 
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Mijn tuin in de spotlight
 
Hallo bloemen en planten liefhebbers,
Toen ik gevraagd werd om een stukje over mijn tuin aan de
Dr.Obe Postmastraat 25 te schrijven duik je in de kast waar
de papieren van het aanleggen van onze tuin liggen Bij het
doornemen  kwam ik tot ontdekking dat er nog maar weinig
van de origineel aangeplante planten en struiken nu nog in
leven zijn. Wijlen Ritske Ypma en ik hebben  in 1990 de
voortuin aangelegd .

 
 
De bruinachtige “stenen” (links op foto) zijn slakken uit de
oven van de grasdrogerij Pasveer.
 Deze grasdrogerij stond aan de Leeuwarderweg tussen
Sneek en Scharnegoutum.
Zoals jullie op de foto kunnen zien is er veel hoogteverschil
en om het regenwater goed te laten welglopen hebben we
12 gaten gegraven in het looppad van ongeveer 70cm. diep
met een doorsnee van 30cm. Deze gaten zijn gevuld met
hydro-korrels en afgedekt  met stapstenen. Rechts op de
foto is een  “muurtje”van oude dak leien, afkomstig van het
dak van de Martinikerk.

 
 
De planten die nu nog leven zijn: blauwe Gentiaan, dwerg
Iris, Pachysandra, Tiarella, Thymus,Sedum, blauwe- en
witte Druifjes, blauwe en witte Hyacinten , dubbele
Sneeuwklokjes en rode Tulpen.

 
De naam van deze plant is mij niet bekend, maar is een
soort smeerwortel. Deze foto is gemaakt op Koninginnedag
1995.

 
Ik zou meer aan de tuin willen doen maar door problemen
met mijn knieen  en heup  heb ik er voor gekozen verschil-
lende bodumbedekkers te planten.
Ik verdeel mijn tuin in vier gedeelten en daar komen vier
verschillende bodumbedekkers in . Twee van de vier vak-
ken heb ik al gevuld met Pachysandra en Ezelsoor.
De twee  “ronden” heb ik gevuld met Mansoor. Op de foto
de prachtige Delosperma Tres Colores die in de  late winter
van 2021 nagenoeg bevroren is.
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In 1999 is in de achtertuin een serre aan het huis gebouwd.
Ypma was ook nu weer zo vriendelijk om mij te helpen bij
de aanleg van de achtertuin. Hij heeft een prachtig water-
loopje aangelegd. Er loopt een sloot achter ons huis die
verbinding heeft met de Franekervaart en hij kwam op het
idee om het water op te pompen naar de muur van ons huis
waarna het water via het waterloopje weer terug in de sloot
loopt. Helaas heb ik van deze aanleg geen foto gemaakt
om nu met jullie te delen..

 
Tegen de schutting Japanse Esdoorn, Trompetstruik,
Oranje Montbretia, donkerrode Clematus en weer diverse
bodumbedekkers zoals Maagdenpalm, Pachysandra,
Slaapkamergeluk en Mansoor.

 
 
Links in de achtertuin vind u een terras met een zomer- en
winter waterdichte parasol over de pergola.
De lijsters maar ook de  duiven vinden het een geweldig
plekje!

 
 
Tegen  de muur van mijn huis staat de verwarmde kas. Hier
kweek ik de Suzanna met de mooie ogen, Kattesnor,
Kooltje Vuur en soms nog meer eenjarige zaailingen. Ook
overwinteren hier de stekjes van de Pachysandra, de Clivia
uit het ouderlijk huis en mooie stekken die ik spontaan in
de tuin vind.

 
Ik was van plan een vogelkooi te maken van kippengaas
maar toen vond ik op zolder nog een oude vogelkooi. Hier
heb ik wat spijlen uitgehaald  waardoor het prima werkt voor
kleine vogels.
Mussen, Koolmeesjes, Pimpelmeesjes en zelfs de Bonte
Specht weet zo het vogelvoer prima te vinden .
Zo kan ik voorkomen dat roofvogels zoals Eksters en
Roeken al het vogelvoer opeten.
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In januari 2021 had ik een vreemdeling in de tuin.  Na het
mailen met vogelkenner Jan de Jong uit Joure bleek het
een mannetjes Merel met een Leucistische afwijking te zijn
. Deze afwijking komt heel af en toe voor.

 
Via een bruggetje kom je onder twee poortjes door welke
begroeid zijn met de New-Dawn roos en paarse Clematus.
Het andere poortje met Kamperfoelie in de bush-bush zoals
ik het altijd zeg .
 

 
Dit is een stuk gemeentegrond waar oude boven stonden.
In 1997 kwam de iep ziekte in deze oude bomen waardoor
ze gerooid moesten worden. Binnen twee jaar stond het
hels stuk grond vol met onkruid waar de gemeente vervol-
gens niets aan deed.
Toen heb ik de gemeente gevraagd om er wat bodumbe-
dekkers  en andere planten in te zetten .
In het voorjaar staat het vol met Daslook, Fluitekruid, Ge-
ranium, Vergeet me nietjes en klaprozen.
Een pracht gezicht!
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Ook eenden weten onze tuin te vinden . Deze heeft begin
dit jaar haar kroost grootgebracht op ons erf.

 
 
 
De natuur  om- en bij ons huis is geweldig en blijft ons
verbazen. Wij zijn blij dat we dit allemaal mogen meemaken
en we hopen er nog lang van te mogen genieten! 
Ik geef de  pen door aan Roswitha Oosterloo
 
Ultsje en Emkje de Jong – de Jong

 
Voor de volgende Blommetaal de text en foto separaat
mailen a.u.b! 

Tulpen of narcissen met bollen in
de vaas.
De laatste jaren zie je ze ook in onze omgeving  voorzichtig
in de winkels ;een bosje tulpen of narcissen  met de bollen
er nog aan.
.
Deze tulpen en narcissen koop je met bol en al (vaak in
plastic verpakt als cadeau. De bollen die  je na het bloeien
over blijven plant je in de herfst weer in de tuin – voor
nieuwe tulpen, volgend voorjaar.
 
Verzorgingstip :
Zet de tulpen mét bol in een vaas in net genoeg water dat
de worteltjes bij het water kunnen. Voorkom dat de bollen
helemaal onder water staan, want dan gaan ze rotten. Vul
de vaas regelmatig bij. Pas als de tulpen echt helemaal
uitgebloeid zijn haal je ze uit de vaas. Leg ze, inclusief de
stelen, op een oude krant en laat ze verder rusten op een
donkere, koele en droge plek. In de herfst kun je de bollen
weer planten in de tuin.
 
Hans van Wieren 

Verplaatste lezing
De geplande lezing "Boerin op Jonkershof"van  11 janu-
ari is  in verband met de geldende Corona maatregelen
verplaatst naar 26 april 2022.
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