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In verband met de Covid-19 maatregelen zijn alle activiteiten van onze   
afdeling voorlopig geannuleerd.

 

Blommetaal



Van de redactie
Hallo lezers en lezeressen,
 
Zoals het bestuur schrijft is 2020 een bijzonder jaar ge-
weest. Sociale contacten en daarmee dus ook de contacten
tussen Groei en Bloeiers zijn door alle activiteiten die niet
doorgingen tot een miniumum beprerkt. Gelukkig zijn we
afgelopen zomer in staat geweest om ieder op eigen gele-
genheid nog andere tuinen te bezoeken en te genieten van
planten en bloemen. Ook de tuincentra en kwekers waren
(beperkt) geopend.
 
Ik heb het afgelopen jaar  ook enorm genoten van mijn eigen
tuin en heb kunnen zien hoe bepaalde planten soms met
vallen en opstaan toch in leven blijven. Het (zomer) weer
in Nederland wordt steeds extremer waardoor bepaalde
planten het moeilijker krijgen maar er zijn gelukkig ook
planten die zich hier steeds beter thuisvoelen . Dan bedoel
ik planten die vroeger als kuipplanten werden gehouden
maar nu als vaste planten kunnen worden aangemerkt.
Wat betreft de aktiviteiten hoop ik dat we in de loop van dit
jaar weer in staat kunnen zijn deze op een "normale"manier
te organiseren . 
Vooralsnog zijn alle Groei en Bloei activiteiten van onze
afdeling voorlopig afgelast.
In deze  Blommetaal mist u de advertentie van Heleen
Bloemen Scharnegoutum en de Rabobank. Ilona Oosten-
veld uit Makkum neemt haar plaats in . In deze Blommetaal
stelt Ilona zich aan u voor.  
 
 
Hans van Wieren 
 

Dianthus barbatus‘Green Trick’
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Van het bestuur
Beste lezers en lezeressen van de “Blommetaal”,
 
Allereerst willen wij u een gezond en voorspoedig nieuwjaar
wensen. De gezondheid is met name in deze langdurige
coronacrisis toch wel iets dat voorop staat. Helaas kunnen
we ook in het begin van 2021 nog geen activiteiten organi-
seren. Alle geplande bijeenkomsten voor het eerste kwar-
taal van 2021 hebben we moeten schrappen. Zo ook de
jaarvergadering, welke we in februari hadden gepland, moet
helaas worden uitgesteld. Voorlopig hebben we die nu naar
de 20 april verschoven(onder voorbehoud). Uiteraard is dit
afhankelijk van de situatie van Covid-19 en het hieraan
verbonden vaccinatieprogramma.

 
De bloemschikcursussen zijn ook na 1 lesavond in septem-
ber helemaal geschrapt. Indien mogelijk gaan we in april
nog een avond voor de bloemschiksters organiseren als
afsluiting van het seizoen.
 
Dan nog wat positiever nieuws. We hebben een mooie
lange en rustige  herfst gehad waardoor de tuinplanten het
heel lang volhielden met bloeien. Voor de tuinliefhebbers
ideaal omdat je dan veel tijd hebt om de tuin "winterklaar"
te maken. Nog even en dan komen de sneeuwklokjes en
crocussen weer boven de grond.
 
Ook op bestuurlijk niveau is er goed nieuws te melden.
Mevrouw Hendriksma heeft zich beschikbaar gesteld om
het bestuur te versterken. Er is helaas nog geen voorzitter,
maar als bestuur doen we dit nu beurtelings en dat verloopt
heel goed.
 
Dat wil echter niet zeggen dat we het niet op prijs zouden
stellen wanneer er hiervoor een geschikte persoon zich
meldt.
 
De eerstvolgende bijeenkomst zou dus de jaarvergadering
zijn en dan hopen we ook in mei weer een plantenruilavond
te organiseren. Op 22 februari 2021 is het 60 jaar geleden
dat de vereniging Groei en Bloei Sneek e.o. is opgericht.

 
We gaan er van uit dat we daar in 2021 nog ruim aandacht
aan kunnen schenken. Echter alles is afhankelijk van het
verloop en hopelijk de beëindiging van de pandemie.
 
Het bestuur.
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Rectificatie
In de vorige Blommetaal (september 2020) werd een in
memoriam voor Klaske Schaap geplaatst .
Helaas werd haar naam in de kop foutief afgedrukt.
Hiervoor mijn oprechte excuses !
 
Hans van Wieren 

Nieuwe leden
De volgende personen zijn abbonee geworden van tijd-
schrift Groei en Bloei en daarmee ook meteen lid van
onze afdeling.
 
Namens het bestuur van harte welkom en we hopen u
te zien op een van onze afdelings bijeenskomsten.
 
Mevr. S Beetstra Sneek
Mevr. R van der Meer  Molkwar
Mevr. F.R,J Nauta  Abbega

Waarom de herfststijloos in de
herfst bloeit
Weinig planten bloeien laat in de herfst. Uitzondering is de
naakt bloeiende herfsttijloos, die lijkt op een kale krokus.
Het is een bijzonder knolgewas. De meeste planten en
bomen laten liever hun fraaie bloemen in voorjaar en zomer
zien. De tijloos was niet anders. Maar ze viel niet op in alle
kleurenpracht. Lees hoe de herfst en de tijloos met een
unieke oplossing en goede samenwerking, wederzijds
voordeel kregen.

 
Iedereen denkt altijd dat alle planten, dieren en seizoe-
nen kant en klaar op de wereld kwamen. Dat is niet zo.
Naakt op aarde gekomen mochten ze hun nieuwe uiter-
lijk kiezen. De keuze was groot. Er lagen stapels veren,
huiden, kleuren, poten, oren, monden, snuiten, snavels
en staarten. De pauw was de eerste en pakte de groot-
ste veren, de prachtigste kleuren en zelfs een deftige
kroon. De iris nam alle echte kleuren van de regenboog.
En toen alle planten en dieren hun uiterlijk bij elkaar
hadden gescharreld waren de stapels verdwenen. Voor
de regen, de sneeuw, de winden en de seizoenen was
niets meer. Alles was op. Daar waren de winden boos
om en zo ontstonden de stormen. De sneeuw kreeg met
veel moeite nog de witte kleur van het sneeuwklokje.
Maar voor de seizoenen was alles op. Toen zij hun
beklag deden bij God bood Hij hen aan dat ze mochten
kiezen wat in hun seizoen paste. De lente en zomer
waren het eerst en kozen de warmte van de zon, de
lange lichte dagen, de liefde en de geboorte en de
meeste bloemen. De winter koos de kou, de kaalheid,
de kilte en de donkere dagen. En voor het najaar was
weinig over.

Op een dag zat de herfst somber op een steen te
mokken: “Ik ben boter noch vis, ik heb van alles een
beetje, maar niet echt iets speciaals”.
O wat wat voelde hij zich zielig. Vlak naast de steen
waar de herfst zat te pruilen, bloeide de tijloos met haar
lila kelken. Zij hoorde de verdrietige woorden. Zachtjes
zei ze: “Herfst, herfst, luister! Ik heb een plan. Ik ben
ook niet gelukkig. Misschien kunnen we elkaar helpen.
In de  bonte kleurenpracht van het voorjaar val ik als
kleine bloem helemaal niet op. Ik zou willen opvallen
als de bijzondere roos, of ‘s nachts bloeien zoals de
geurige teunisbloem, of als een van de eerste willen
bloeien zoals de sleedoorn, of zo bedwelmend ruiken
als de meidoorn. 
 
Maar ik heb niets van dat alles. Ik val niet op. Maar weet
je, ik kan misschien wel als laatste bloeien, bij jou, in
het najaar. Als bijna alles verdord is, zullen de mensen
opfleuren als ze mijn bloemen zien. En weet je herfst,
dan heb jij ook een mooie blije bloem in je seizoen. Vind
je dit een goed plan?”
De sombere herfst keek verrast op, maar zag direct
beren op de weg. Zuchtend zei  hij. “Goed idee, tijloos,
maar in de winter bevriezen je vruchten, dat wil ik je
niet aandoen.”
“Dat zullen we nog wel eens zien, herfst,” antwoordde
ze, “problemen zijn er om opgelost te worden. Ik weet
zeker dat er in mijn droom een oplossing komt. Wil je
morgen terugkomen?”
De volgende dag had ze een heel bijzondere oplossing
voor de herfst: “Ik bloei bij jou in de herfst, in de winter
rust ik onder de grond uit en in de lente groeien mijn
bladeren en zaden. Dat is gunstig voor me, want de
hongerige dieren zullen ‘s winters mijn vruchten niet
opeten. En zo zijn we beide gelukkig. Ik omdat ik opval
in het najaar en jij hebt een mooie bloem in je seizoen.” 
De herfst keek blij. Dat was voor het eerst in lange tijd.
 
Eigenlijk heeft de herfsttijloos, de Cólchicum autumnále, de
bloei vervroegd. In de herfst steekt alleen haar bloem boven
de grond uit, die wel lijkt op een krokus. De grove, tulpach-
tige bladeren met in het hart een vruchtdoos met zaden,
komen pas in de lente. De plant heeft onder de grond een
vleesachtige knol. De zaden en de bladeren zijn giftig. De
inheemse herfsttijloos is vrij zeldzaam en heeft als noorde-
lijke grens Limburg en Vlaanderen. De gecultiveerde
herfsttijloos is populair als tuinplant.
 
 Els Baars
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Tuinen in California "Hearst Castle" 
 
Eerder in Blommetaal heb ik u verteld over tuinen in Santa
Barbera.  Op weg daar naar toe, rijdend op Highway 1, ligt
het dorp San Simeon waar we een kilometer vóór het dorp
op een heuvel een groot kasteel zagen,  Hearst Castle
genoemd. En daarover wil ik het deze keer met u hebben.
De weg Highway 1 is schitterend om te rijden, hij volgt de
kustlijn van California.
Vanuit het Noorden komend heb je ten Westen van je de
Stille Oceaan  en ten Oosten de Californische  heuvels!
 

 
De bouwer, William Randolph Hearst {1863_ 1951), was
een persoon die één  van de grootste uitgeverijen en
massacommunicatie  bedrijven van de VS bezat. Op het
hoogtepunt van zijn loopbaan was hij eigenaar van 26
kranten, 13 weekbladen, 8 radiostations en vele aanver-
wante diensten. Ook was hij producent van journaals  en
maakte hij bijna  honderd speelfilms. Tijdens zijn leven
verzamelde hij kunstvoorwerpen en antiek van overal uit de
wereld. Tevens bouwde hij huizen om zijn verzameling
tentoon te stellen. Dit bijzondere huis is gebouwd in een
periode dat veel Amerikanen zulke paleisachtige landhui-
zen bouwden.

 
Hearst Castle
Hearst Castle is een historisch landhuis in San Luis Obispo
County aan de kust van Californië ongeveer halverwege
tussen San Francisco en Los Angeles. Het landhuis werd
tussen 1919 en 1947 naar ontwerpen van Julia Morgan voor
Hearst gebouwd  die het land van zijn vader erfde. Hij
doopte het landhuis formeel "La Cuesta Encantada" (de
betoverde heuvel), maar noemde het meestal "the ranch".
Hearst overleed in 1951 en in 1957 schonk de latere Hearst
Corporation, eigendom de zonen van Hearst,  het landhuis
aan de staat Californië.

 
Sindsdien stelt de staat het landhuis en de kunstcollectie
daarin tentoon voor het publiek. Hearst Castle is erkend als
National Historic Monument en trekt jaarlijks ongeveer een
miljoen bezoekers.  
 

Hearts koos deze plaats om sentimentele redenen. Zijn
vader, die eigenaar was van een zilvermijn, kocht dit land
in 1863. Rond 1870 gebruikten Hearst en zijn vader het als
kampeerterrein. Als volwassene bleef Hearts samen met
zijn vrouw Millicent en hun vijf zoons de kampeertraditie
trouw. Het landgoed werd later hun hoofdverblijf.
Geschiedenis
In 1919 begon de bouw van Hearst Castle. Het moest en
zou een ongebreideld groot en weelderig paleis worden op
een landgoed van 1000 km². De veranda en de zwembaden

bieden vanaf de heuveltop een panoramisch uitzicht over
de Grote Oceaan. De luxe diende voor het onthaal en de
ontspanning van grote maar vooral ook kleine intieme ge-
zelschappen van bestuurders, zakenmensen en filmster-
ren.
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Greensales in winterrust
Ons bedrijf is op dit moment gesloten .
 
Maar vanaf 1 februari 2021 bent u weer van harte welkom
op onze kwekerij voor mooie vaste planten, struiken, bomen
en eenjarigen.
 
Onze website is wel on line : www.greensalesbalk.nl
 
Tsjerkepaed 2
8571 RS Harich 

 
Een groot aantal mensen van de zakelijke en politieke elite
hebben op Hearst Castle gelogeerd zoals Winston Chur-
chill, Charles Lindbergh, Charlie Chaplin, Cary Grant, en
Walt Disney.  Sinds de vakanties uit zijn jeugd en zijn hu-
welijksreis door Europa had hij gedroomd een huis te
bouwen waarin alle kastelen en paleizen in alle stijlen
werden weerspiegeld. Bijna dertig jaar lang werkte hij
samen met zijn architect om deze fantasie te verwezenlij-
ken. Zo werden ook de reeds gebouwde onderdelen steeds
weer verbouwd. Complete vloeren, plafonds en interieurs
werden uit Europa en Egypte overgevlogen. Bij zijn dood
in 1951 was het project nog niet voltooid.

 
Beschrijving
Het complex bestaat uit vier gebouwen. In totaal beschikt
het over een vloeroppervlak van 8.300 m². Het heeft 56
slaapkamers, 61 badkamers, 19 zitkamers, een gotische
bibliotheek, een bioscoop, tennisbanen, een tuin, met zelfs
daarin een dierentuin, en een eigen vliegveld.
 
Casa Grande
Het hoofdgebouw, Casa Grande heeft een vloeroppervlak
van 5.634 m². Het is geïnspireerd op een 16e-eeuwse
Spaanse kathedraal.
 

Zwembaden
Het complex beschikt ook over een zwembad dat is omge-
ven door Oud-Griekse beelden en met de gevel van een
voormalige Romeinse tempel die daarvoor uit Europa is
overgebracht. Het zwembad kijkt uit over de bergen en de
Stille Oceaan. Met de bouw van het zwembad werd begon-
nen in 1924 maar doordat het ontwerp steeds gewijzigd
werd, was het pas gereed in 1936. Er is ook nog een  Ro-
meins binnenbad( zie foto).

 
Het was voor ons een hele ervaring om hier te mogen
rondwandelen en ik wou dit graag met u delen en ik hoop
dat u er ook van genoten heeft.
 
Anneke Vissers
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Excursie "Top in de Kop"2021
Deze excursie gaat ook in 2021 helaas niet door!
 
Beste tuinliefhebbers,
Gezien  de vooruitzichten  en voorspellingen rond het
corona virus lijkt het ons verstandig de  opgeschoven
excursie van 2020 nu  definitief  af te blazen.  We komen
tot dit besluit  om de volgende redenen:
 
Hoeveel mensen mogen er in de bus?    Al of niet
mondkapje?  Prijs bus wordt in ieder geval hoger.

 
Is het restaurant voor de lunch geopend en met hoeveel
mensen zijn we welkom ?. Moeten we met mondkapje
op naar het buffet  en rekening houden met 1,50m af-
stand?.  Prijs buffet ligt nu al €2,- hoger dan de door ons
bedongen prijs.
 
Hoeveel personen mogen er bij elkaar in de tuinen?  De
tuinen zijn niet groot en daarom hadden we de groep al
steeds gesplitst in  tweeën, maar momenteel mogen we
buiten maar met zijn vieren bijelkaar zijn, dat betekent
tenminste 5 groepjes. Wie zorgt voor voldoende afstand?
 
De prijs van de dagexcursie was berekend op ongeveer
52 personen. Van de oorspronkelijke opgave zijn inmid-
dels 6  personen, die zich hebben teruggetrokken,
zodat we nog 52 aanmeldingen over hebben  Hier kun-
nen zich ook altijd nog mensen moeten terugtrekken we-
gens dringende omstandigheden. Van welk aantal moeten
we uitgaan om de nieuwe prijs vast te stellen?.
 
Gezien bovengenoemde zaken zijn wij  tot de conclusie
gekomen alles terug te draaien en misschien later op-
nieuw iets op te starten. Het door jullie gestorte geld
wordt door ons teruggestort.  
 
Omdat niet iedereen de nieuwsbrief nog krijgt toege-
zonden en de Blommetaal  alleen door de leden gelezen
wordt een vriendelijk verzoek: Geef het bovenstaande
door aan bekenden en een advies voor al diegenen 
meld je aan voor de nieuwsbrief van Groei en bloei.

 
Wij wensen jullie het allerbeste voor 2021 toe !
 
 
Blijf gezond!
 
Bertha Flapper en Willem Snapper  
 

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

Vlinder op de muurbloem. (tuin Coob Zeeman)

Mooie pastelkleuren van de Akelei (tuin Coob Zeeman)
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Mijn tuin in de spotlight
 
In de eerste week van maart 2020 kreeg ik een lidmaat-
schap van Groei & Bloei aangeboden. Ik verheugde me
toen meteen op het bezichtigen van tuinen en het kennis-
maken met liefhebbers in de omgeving.
Door de Corona-epidemie is daar jammer genoeg nog niet
veel van gekomen, afgezien van een stekkenruil tussen drie
leden (waarvoor dank!). Hopelijk breekt er snel een nieuw
tijdperk aan met allerhande perspectieven.
 
Om daar een voorschot op te nemen bied ik hier graag een
korte blik op mijn eigen tuin. Die ligt in de binnenstad van
Bolsward. Het is een ommuurd langwerpig perceel van 10
bij 30 meter van waaruit men een mooi zicht heeft op
kerktorens, oude pannendaken en grote bomen in aangren-
zende tuinen. Er staan veel vaste planten in met gevarieer-
de bladstructuren en Buddleja’s, die ik als grote struiken
snoei om doorkijkjes te creëren, verschillende soorten
Clematis, bamboe, en allerhande een- en tweejarigen. Het
geheel is opgedeeld in drie segmenten.
 
Meteen achter het huis is sprake van een hoekig rechte
structuur. Daarachter ligt een stuk met hoge struiken en
enkele bomen, waar doorheen een smal slingerpad loopt
dat toegang geeft tot een ruim open gedeelte.

 
Dit achterste deel is de afgelopen jaren sterk veranderd.
Zo’n twintig jaar geleden had ik er in een hoek naast het
gazon een mooie plant gepoot met hartvormige bladeren
en prachtige trosjes witte bloemen die in de nazomer veel
zoemende bijen aantrekken. Een plant ook met holle
stengels die het goed doen in droogbloemstukken maar
zich snel vermeerderen en elk jaar in steeds grotere aan-
tallen uit de grond komen.

 
De Latijnse naam is Fallopia Japonica maar hij staat in de
volksmond beter bekend als de Japanse Duizendknoop.
Na enige tijd groeiden de stengels mij letter boven ’t hoofd,
tot 4 meter hoog. Ook zijwaarts wist hij zich fors uit te
breiden. De oprukkende uitlopers vond ik niet zo geslaagd
en dus startte ik een langdurig offensief om deze invasieve
exoot in te dammen. Met weinig succes.

 
Vier jaar geleden kreeg ik genoeg van het spitten en
schakelde een hovenier in om hem te verwijderen. Zijn
voorstel om het geheel met een kleine machine uit te graven
bracht me op een ander en verdergaand plan. Zou hij, nu
er toch zwaar materiaal aan te pas moest komen, niet
meteen ook een vijver kunnen aanleggen? Dan zou een
lang gekoesterde wens in vervulling kunnen gaan. Het
antwoord was natuurlijk ja, maar dan moest er vanwege het
benodigde zonlicht wel eerst een bijna vijftig jaar oude
esdoorn worden gekortwiekt.

 
Zo startte de omvorming in het najaar 2016 met het ont-
mantelen van de ‘gewone’ Acer. Het voorjaar erop kon dan
de grond worden weggehaald voor een vijverput van zo’n
5 bij 2 meter. Daarbij moest het grasveld vol mos en
paardenbloemen verdwijnen en werd rondom water gelei-
delijk aan een lichte open plek gecreëerd met veel planten
die het goed doen in de zon. In de vijver en aan de rand
ervan zijn uiteraard tal van vochtminnende planten aange-
bracht.
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De tinten roze, blauw, wit en paars zijn favoriet, naast
crème en geel. Ik heb geprobeerd planten met de kleur
cadmiumoranje te mijden, ook al werden ze mij aangebo-
den.

 
De klimmer Campsis radicans (trompetbloem) die er al
dertig jaar stond heb ik echter laten staan. Deze heeft in ruil
voor de toename aan zonuren met een zee van bloemen
laten merken dat zij blij is met het halveren van de esdoorn.

 

De vijver is een bron van plezier. Er zijn salamanders in
opgedoken en tal van andere waterbeestjes, zoals boots-
mannetjes en schrijvertjes. Waterjuffers en libellen vliegen
af en aan. Sinds vorig jaar heeft het kikkerdril een aantal
brommende kikkers opgeleverd. En verder ontbreekt het
niet aan vlinders, mogelijk dankzij de brandnetel achterin
een van de hoeken in de tuin, die als waardplant fungeert.
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De rupsen van het koolwitje hebben trouwens de gekweek-
te broccoli goed kunnen vinden.
De planten reageren elk jaar anders. Zo had ik drie jaar
geleden de knol Eremurus (naald van Cleopatra) gekregen
die het fantastisch deed. Vorig jaar viel deze na 40 cm
hoogte ineens om, waarna er geen teken van leven meer
in te bespeuren viel. Bij een kweker hoorde ik dat de plant
in Friesland niet wordt verkocht vanwege zijn vorstgevoe-
ligheid. 

 
Tot mijn verbazing bleek dit voorjaar er echter weer een
dikke knop uit de grond te barsten. Met veel verpakkings-
materiaal heb ik hem tot de IJsheiligen warm kunnen
houden, met als resultaat een fantastische en langdurige
bloei. De naald heeft een hoogte weten te bereiken van
tweeënhalve meter.

 

Dit jaar is er een kleine plantenkas bijgekomen.
 
De tomaten groeien tot tegen het dak. Nu, inmiddels is het
november, mogen daar de niet-vorstvrije planten overwin-
teren. Ik heb me voorgenomen er volgend jaar zaailingen
van bloemen in op te kweken. Wat de Japanse duizend-
knoop betreft moet ik bekennen dat die nog niet helemaal
onder controle is. Het is een kwestie van lange adem.
 
Het grootste deel is weg, maar om de twee weken zoeken
we op de voormalige plek naar kleine nieuwe loten die hun
weg naar boven vinden. Wat een overlevingskracht heeft
die plant! In die hoek van de tuin heb ik dan ook wat planten
in potten staan die voor die actie makkelijk te verplaatsen
zijn. Hun wortels worden dan niet beschadigd. En zo is het
elk jaar weer anders in de tuin.
 
Tuinieren blijft een spannend avontuur!
 
 Coob Zeeman (november 2020)
 
 
 
 
Omdat Coob Zeeman nieuw lid is hebben wij als redactie
en bestuur besloten dat de volgende tuin in de spotlight
mag worden verzorgd door fam. Snapper Sneek.
 
Hiervoor ontvangen wij uiterlijk 15 maart 2021 copy en foto,
s (apart verzenden) op ons e-mail adres.
 
 
Op blz.2 en 3 van deze Blommetaal vind u nog meer foto,
s van deze prachtige tuin.
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Ilona Oostenveld Bloemstyling 
 
De Friese meesterbloembinder Ilona Oostenveld, toog voor
haar opleiding vanuit Friesland naar Amsterdam, en weer
terug. Ze werkt als freelancer, gaf jarenlang les aan diverse
MBO-opleidingen en heeft sinds een anderhalf jaar een
eigen bloemenwinkel in haar geboortedorp Makkum. 
 
“Op mijn achttiende ging ik studeren in Aalsmeer aan de
MBO-4 voltijds. Na de afronding van de opleiding in Aals-
meer ging ik doorstuderen aan de Stoas hogeschool in Den
Bosch. Als afstudeer project heb ik het begin traject van de
Meesterbinder gedaan. Na het afstuderen aan de Stoas
heb ik mijn volledige Meesterbinder traject met een dikke
voldoende afgerond. Met trots draag ik deze prachtige titel.
 
“Ik werkte jarenlang in het onderwijs aan de MBO-opleiding
Bloem & Styling – eerst in Almere waar ik jarenlang lesgaf,
daarna in Sneek aan het Nordwin-college. Lesgeven was
mijn baan en op dat moment deed ik er niet heel veel naast
in de bloemen. Wel kreeg ik langzamerhand steeds meer
aanvragen van mensen of ik hun bloemen wilde verzorgen
voor de bruiloft of voor een overledene. Mijn bloemenatelier
was in de omgebouwde garage naast ons huis – heel
handig met de kinderen die als snel deel uitmaakten van
ons gezin.”
 
“Twee jaar geleden nam ik een grote stap door te stoppen
met lesgeven en vol te gaan voor mijn eigen bedrijf. Mijn
bloemenatelier liep goed, veel klussen en veel abonnemen-
ten. Maar ik groeide mijn pand uit. Op 13 juni 2019 opende
ik mijn winkel in het centrum van Makkum

 
Door de maatregelen in verband met het coronavirus zijn
er veel freelance klussen afgezegd. Heel vreemd. In één
keer is je agenda leeg. Dat geldt ook voor het lesgeven aan
de gevorderde groep in Sneek. Ik heb ze sinds september
niet meer gezien. Ik hoop zo dat ik snel weer les mag geven.
Het blijft toch een passie!
 
“Mijn stijl kun je omschrijven als luchtig en eenvoudig. Ik
gebruik meestal maar enkele soorten. De basis is vaak heel
natuurlijk en de bloemen heel kleurrijk. Voor een boeket
kies ik zelf graag fijne, fragiele bloemen en een beetje ei-
genwijze bloemen met aparte vormen. In het voorjaar Frit-
tilaria en Franse tulpen. Bloemwerk dat zo uit een rijkelijk
bloeiende tuin lijkt te zijn geplukt - met mooie grassen en
een beetje wild. 
 
“Waar ik heel gelukkig van word is een Anthurium of orchi-
dee die scheefgroeit. Gelukkig is er nu een trend gaande
en zijn er meerdere bloemisten die graag werken met zo-
genaamde buitenbeentjes. Heel mondjesmaat worden ze
aangeboden; dat zijn juist de mooie materialen. Met mijn
freelance opdrachten voor o.a. Smithers Oasis, kom ik re-
gelmatig in de verschillende groothandelscentra rond de
veilingen in Eelde, Aalsmeer en Naaldwijk. Daar koop ik
dan ook de pareltjes voor de winkel. Nu in de coronatijd is
er veel aanbod dat net even anders is, van kwekers waar-
van het assortiment normaliter naar het buitenland gaat.
Zoals prachtige planten van Strelitzia nicolaï – verwant aan
de Strelitzia regulae maar veel mooier. Die worden nu veel
aangeboden en daar koop ik dan ook ruim van in. Mensen
zijn er verrukt van.”
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“Een hoogtepunt was mijn deelname aan het eerste seizoen
van Hollands Beste Bloemstylist; in aflevering vijf ging ik er
uit. Het was fantastisch om mee te doen. Ook heel span-
nend; op het moment van draaien moet je pieken. Nog
steeds heb ik veel contact met een aantal medekandidaten.
Je hebt echt iets met elkaar meegemaakt, dat schept een
band.”
 
“Ik heb twee keer deelgenomen aan het Rozenfestival in
Lottum. Het eerste jaar, in 2016, was het thema Rozen uit
de kunst en maakte ik een flower wall en een grote boog -
geïnspireerd op bogen zoals die gebruikt worden in de ar-
chitectuur. Twee jaar later, in 2018, was het thema Rozen
smaken naar meer. Ik heb toen letterlijk gekeken naar eten
en guilty pleasures. Wat vinden we lekker en waar kunnen
we van genieten. Zo is het idee ontstaan om een gigantische
taart met een hap eruit en lollypops te maken. Beide arran-
gementen hadden een basis van steekschuim.

 
Op berkenstammetjes kwamen reuzenrozenlolly’s ge-
maakt met heel veel rozen. Hierop heb ik van aluminium-
draad guirlandes gemaakt met aluminium blaadjes die
bewogen op de wind. Voor de Giant Cake gebruikte ik 3.000
rozen in diverse kleuren en ook nog honderd groene Hy-
drangea en honderd Dianthus barbatus‘Green Trick’.”
 
“Ik zie altijd de mooiste dingen en sjouw tijdens een wan-
deling allerlei stronken en takken mee – ik ben echt een
verzamelaar. Ik probeer veel te recyclen en gebruik heel
veel afvalmaterialen van verpakkingen zoals piepschuim of
van die witte wokkels die in dozen zitten bij breekbare
spullen.”
 
Info
De winkel van Ilona Oostenveld bevindt zich aan de Buren
1 in Makkum en is geopend op Woensdag, donderdag,
vrijdag en zaterdag. www.ilonaoostenveld.nl

www.editoo.nl


