Herfst 2011, sept, okt, nov

Van de voorzitter
Zittend achter mijn PC heb ik altijd een fraai uitzicht op mijn tuin.
Terwijl de avondzon mijn sedums in een roze-rode gloed zet en de
hostabladeren door de vele slakken compleet geperforeerd zijn,
bedenk ik deze “Van de voorzitter”. Nu de zomer voorbij is kijk je
terug naar het afgelopen OTW2011 dat zeer succesvol is verlopen
mede dankzij de inspanning van de vele tuineigenaren, de
organisatoren Gerrit Hesselink en Gerrit van de Kolk, en degenen
die de nodige publiciteit hebben verzorgd zoals Frederike
Krommendijk en onze webmaster/redacteur Henk Mentink.
Helaas hebben Gerrit en Gerrit besloten dat dit het laatste OTW
was dat zij hebben georganiseerd en zijn we dus op zoek naar
nieuwe vrijwilligers die het OTW 2012 willen organiseren. U kunt
zich hier nu al voor aanmelden bij het bestuur. Ook hebben we al
een interessante lezing mogen meemaken over de flora en fauna
van Z-Afrika en zijn er enkele fraaie tuinen bezocht. Vele leden
hebben ook nog een kijkje genomen bij het jubileumfeest van
G&B-Berkelland en meteen de tuinen van Warmelo bekeken. Wat
dat betreft is er voor tuinliefhebbers altijd wat te doen en zal het
lijstje van interessante activiteiten ongetwijfeld langer zijn.
Onze eigen afdeling heeft de komende maanden ook weer een
aantal interessante activiteiten op het programma staan zoals de
ruilmiddag bij ons altijd gastvrije lid Jan Arendsen, enkele
lezingen en een kerstdemo. Al deze activiteiten kunnen alleen
maar doorgaan dankzij onze vrijwilligers die elke keer weer hun
tijd en/of accommodatie beschikbaar willen stellen. Niettemin
blijft er altijd gebrek aan leden die zich ook actief willen
inspannen, soms voor vele uren/dagen per jaar, maar ook voor een
eenmalige activiteit. Meldt u zich hiervoor aan met uw ideeën bij
ons bestuur of de activiteitencie. U krijgt er veel dankbaarheid en
waardering voor terug. Rest mij nog u veel leesgenot met deze
Digitalis te wensen en misschien zien we elkaar weer terug tijdens
de komende activiteiten.
Frans Besselink
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Activiteiten agenda
Overzicht
08-10-11

Plantenruilbeurs

20-10-11

Vreeken // Tuinieren uit een zakje

09-11-11

Geertsema // Winterbloeiers, de tuin van eind november tot april

09-12-11

Kerstdemo G&B Hengelo eo

Hieronder meer informatie. Voor de actuele agenda klik op de
volgende link: http://hengelo.groei.nl/index.php?id=3191
Zaterdag 8 oktober Plantenruilbeurs
Op het erf van Jan Arendsen,
Landmansweg 37, Hengelo - aanvang 10.00 uur
Op onze ruilochtend kunt u collega tuinliefhebbers een groot
plezier doen met stekken, delen van vaste planten, bollen en
zaden die u bij het tuinwerk over houdt. Wellicht vindt u zelf
tussen het aanbod dat lang gezochte plantje. Voor 10 uur
drinken we een kopje koffie en na het ruilen kunt u een kijkje
nemen in de bijzondere tuin.
Voor een goed verloop van het ruilen zijn er enige regels:
•
•

•
•
•
•
•
•

parkeer uw auto op het erf door de oprijlaan in te rijden.
de tuin is vanaf half tien open, zodat u alle tijd hebt om een plekje
te zoeken voor uw ruilmateriaal en dat van de andere deelnemers te
bekijken.
het ruilen begint precies om 10.00 uur op een teken van de
organisatie
we ruilen met gesloten beurs
scheur uw planten en maak de bollen los, zodat er meer mensen
gebruik van kunnen maken
hecht een kaartje met de naam ervan aan uw planten of stekken
leg uw geruilde materiaal zolang onder de tafels. al het materiaal
onder de tafels is dus niet meer te ruilen.
zonder ruilmateriaal bent u ook welkom en hoeft u niet met lege
handen naar huis te gaan.
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Onder terugblik en in het foto album kunt u zien hoe het verloop is. Rond 11
uur is het voorbij.
Locatie: Jan Arendsen Voor 10.00 uur
Landmansweg 37
7556lv Hengelo
Kosten: €nvt Alleen voor leden en hun introducees
Kosten Lid: Gratis

Donderdag 20 oktober: Tuinieren uit een zakje
'Hoe kom je aan die plant ?'
'Zelf gezaaid !'.
'Die groente heb ik nog nooit gezien !'
'Ja, dat klopt; zelf gezaaid !'
Een beetje trots, een beetje vanzelfsprekend: een tuinliefhebber zaait zelf, ja
toch? Lukt het bij u altijd? Wat is de beste manier? Hoe zit dat met die koudekiemers? Wat is dit jaar de trend? Kun je in de zomer nog zaaien? Welke nieuwe
groentes komen er dit jaar?
Ton Vreeken van de (zaad)winkel en postorderbedrijf Vreeken's Zaden te
Dordrecht (www.vreeken.nl) geeft een boeiende lezing over alle aspecten van de
teelt; speciaal belicht hij het zaaien. Een goed moment om uw vragen af te vuren
en ervaringen uit te wisselen. Met dia's en aanwezige materialen wordt het een
boeiende rondleiding door zaailand.
Naast de gebruikelijke verloting is er tijdens de pauze ook gelegenheid om
zaden en zaai-hulpmiddelen te kopen.
Locatie: Wijkcentrum De Hengelose Es, aanvang 20.00 uur
Uitslagweg 47
7556 LN Hengelo
Kosten: €4
Kosten Lid: €1

Masterclass bloemschikken oktober 2011
Masterclass bloemschikken met thema "Flora en Fauna". Deze wordt op 25
oktober a.s. in Enschede gegevend door Berend Krottje . Voor aanmeldingen:
Monique van Heijst, RCB Oost Nederland. Mail to: bloemschikles(at)gmail.com

Onze eigen cursus Bloemschikken is volgeboekt.
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Woensdag 9 november Winterbloeiers, de tuin van eind
november tot april
In de vijf donkere en vaak koude wintermaanden van
november tot april lijkt de tuin in diepe winterrust. Hoe
verrassend is het echter te zien, hoeveel er in die maanden
in de tuin te beleven kan zijn. Met een beetje uitgekiende
beplanting valt er juist ook in de donkere maanden te
genieten van bloeiende planten. De bloemen zijn vaak
minder opvallend qua kleur, maar zijn soms zeer geurend.
Hoeveel intenser kan men genieten van die paar bloemen
dan van de overvloed in de zomer! Denk bijvoorbeeld aan
de kerstrozen, sneeuwklokjes en toverhazelaars. Door
winterbloeiers in de tuin aan te planten wordt het
tuinseizoen verlengd.
Aan de hand van foto’s laat Beline Geertsema u bomen, heesters, vaste planten
en bloembollen zien die vanaf november en vóór april bloeien en winterhard
zijn. Maar ook foto’s van een aantal groenblijvende planten die in een tuin
onontbeerlijk zijn. Allemaal planten die een tuin in de winter het aanzien waard
maken en het plezier in de tuin groter maken.
Beline Geertsema heeft een eigen tuinadviesbureau. Zij geeft lezingen over allerlei
onderwerpen die met tuinen, parken en beplanting te maken hebben. Ook organiseert zij
tuinreizen en ontwerpt tuinen. Daarnaast is zij voorzitter van de Nederlandse Tuinenstichting.
Een stichting die zich inzet voor het behoud van ons groene culturele erfgoed.
Locatie: Stefanshof, aanvang 20.00 uur
Grotestraat 207
7622LW Borne
Kosten: €4
Kosten Lid: €1

Donderdag 8 december 2011, Kerstdemo
Altijd al willen weten, hoe u een krans, een
parallelschikking, een kersttafelslinger of een
dennenkegel maakt? Op donderdag 8 december a.s.,
tijdens de jaarlijkse Kerstdemonstratie van Groei &
Bloei Hengelo, wordt u dit verteld. Er worden dan
een tiental kerststukken gemaakt, waaronder stukken
die opvallen door hun aparte vorm of het
kleurgebruik. Al deze stukken worden verloot! Deze
avond tijdens welke gespeeld wordt met kerstmaterialen, wordt verzorgd door
Groei en Bloei Hengelo
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Jan van der Kamp, docent bloemschikken aan de Vakschool Bloemschikken in
Ede. Hij gaat niet voorbij aan de praktische aspecten bij het maken van
kerststukken, bijv. hoe kaarsen in een kerststuk vastgemaakt dienen te worden
en hoe je kerstballen bevestigt. Ook besteedt hij aandacht aan welk soort takken
goed zijn om te verwerken en hoe je kan voorkomen dat deze omvallen.
Jan van der Kamp is de schrijver van een
Handboek Bloemschikken. Het manuscript
ligt nog bij de uitgever.
Zie ook
http://www.edebloemschikken.nl/cursus.htm
Locatie: Stefanshof, aanvang 20.00 uur
Grotestraat 207
7622LW Borne
Kosten:€7
Kosten Lid: €1

Leden hebben korting op toegangsprijs op vertoon van hun ledenpas. In de
pauze de verloting van tien geproduceerde kerststukken en de normale G&B
prijsjes
Gepast betalen graag.
Er zijn extra lootjes voor 1€ te koop.

Van de kerstdemo 2010
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Binnen het Bestuur van Groei & Bloei afdeling Hengelo is een vacature voor een

PR-functionaris.
Deze PR-functionaris is in nauwe samenwerking met het bestuur en de activiteitencie
belast met de volgende taken:
• Opstellen van een marketing plan en dit afstemmen met het Bestuur van de
afdeling en landelijk, zowel qua inhoud als budget
• Is lid van het Bestuur van de afdeling en neemt dienaangaande deel aan alle
activiteiten van het Bestuur
• Beheer en het inzetten van promotiemateriaal bij de diverse activiteiten van de
afdeling
• Inrichten van informatiestands van de afdeling ten behoeve van
promotieactiviteiten zoals de Groene Zondag, het aanstaande 50 jarig
jubileum, tuin gerelateerde activiteiten van andere organisaties alwaar G&B
zich mag promoten
• Aansturen ledenwerfacties en hiervoor wervende teksten opstellen
• Ondersteunen activiteitencie bij het gebruik van presentatie- en
promotiemateriaal tijdens activiteiten van de afdeling
• Ondersteunen webmaster bij het genereren van content voor de website,
Digitalis, OTW, e.d.
• Opbouwen en beheer van een perslijst met relevante perscontacten en
relevante / verwante organisaties
• Opstellen en archiveren van persberichten en deze na goedkeuring Bestuur
versturen naar relevante stakeholders
• Onderhouden van perscontacten middels e-mail, telefoon en directe contacten
• Interviewen van leden, tuineigenaren, sprekers en andere relevante personen
voor G&B t.b.v. het opstellen van content voor de website en Digitalis.
Profiel:
• Bekend met hedendaagse media zoals e-mail, internet, sociale media
• Goede kennis van de Nederlandse taal t.b.v. het schrijven van wervende teksten
binnen een huisstijl / afdelings identiteit
• Bekend met en/of kennissen bij de journalistiek (krant, regionale radio en TV)
• Affiniteit met tuinen en tuinieren, uitgebreide kennis hiervan geen must
• Kunnen functioneren in een vrijwilligersorganisatie
• Bekend met het gebruik van computer, e-mail, internet en tekstverwerking
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De Website G&B Hengelo eo
Tip: klik direct op de hoofdpagina (met het gemeentehuis van Hengelo) op
“Nieuw op het web”. Daar kun je snel zien wat er is toegevoegd aan de website,
met een link naar de nieuwe informatie. Ook de Twentse spreuk van de week en
de foto van de week staan op deze pagina..
http://hengelo.groei.nl/index.php?id=3195

Op de G&B website www.hengelo.groei.nl is
altijd actuele informatie over de activiteiten
beschikbaar.
Om u aan te melden voor de nieuwsbrief
Digitalis Flash klikt u hier. Of ga op de website
naar Diversen // E-mail Nieuwsbrief.

Terugblik
Geen verslagen van lezingen ontvangen
Maak ons, van G&B, blij met een verslag van een lezing. Leden die die dag
verhinderd waren kunnen dan toch nog een idee waar het over ging en wat ze
gemist hebben.

Open tuinen weekend 2011
Het open tuinen weekend is dit jaar goed geslaagd. Na het artikel in de krant met
“gaatje graven, stront erin, plantje erop” ontving het Plantzoentje ongeveer 500
bezoekers. Andere nieuwe tuinen ontvingen ook veel gasten, die vol
bewondering rond liepen. Tijd voor de eigen tuin was meestal het probleem.
Voor foto’s van de open tuinen kunt u terecht op de website, onder foto’s.

Groei en Bloei Hengelo
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Tuinbezoek van Tuinclub 2 op 12 mei 2011
Deze dag bezochten wij de familie
Maekel in Eerbeek op de Veluwe.
De verstopte tuin aan een stille weg,
aangelegd in een bos op droge
zandige grond.

Ons tweede bezoek gold de tuin In
de Eckel in Wolfheze , die nog iets
beter verstopt was in het bos naast de
spoorlijn.

Een groot karwei omdat eerst vele
bomen verwijderd moesten worden.
Een leuke tuin met veel
voorjaarbloeiers die al vroeg
bloeiden door hun beschutte plek.

Een enorme tuin die vanuit de
bungalow geheel te overzien was en
die onberispelijk werd onderhouden
door eigenaren. Een grote vijver
maar ook een kabbelend watertje
maakten de tuin extra aantrekkelijk.

In een container achter in de tuin had
eigenaresse haar kunst verzameld en
tentoongesteld.

Voor de liefhebbers waren er voor
een miniprijsje diverse bijzondere
planten te koop.

De container zelf was niet meer
herkenbaar want hij was bedekt met
grond en veel planten.
U kunt de genoemde tuinen vinden via de onderstaande links.
http://gouda.groei.nl/index.php?id=32427&tx_chgallery_pi1[dir]=1294403949_
0&cHash=ad9a1e31c1
http://www.bezoekmijntuin.nl/garden.aspx?id=40

WWWeetjes 28
Ik wil het nu niet hebben over het weer van deze zomer, ik wil het ook niet
hebben over Ziggo die zomaar besluit om BBC 2 uit het zenderpakket te
knikkeren. Hoe moet een mens nou de winter door komen?
Ik ga het alvast een beetje over het jubileum jaar hebben...maar onder
voorbehoud.
Tijdens het Lente Weekend in Mei van Groei en Bloei Berkelland in Mallum
leerde ik Marianne Holtslag kennen en met haar de Blauwe Lis.
www.deblauwelis.nl is een praktijk voor kruidengeneeskunde. Omdat ik voor
Groei en Bloei Hengelo
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de Tuinfee op zoek ben naar een goede handcrème, speciaal voor
tuinliefhebbers....bleef het niet bij deze ene ontmoeting. Snel daarna ontmoette
ik haar opnieuw voor een workshop kruidencosmetica in haar boerderij in
Diepenheim .
Na een korte uitleg over de geneeskrachtige werking van bepaalde planten en
kruiden ga je dan aan de slag. Je kunt zo een crème maken met kruiden die een
gunstig effect hebben op een bepaalde kwaal. Ik koos voor Goudsbloem, deze
heeft een herstellende en genezende werking .
Door de verbazingwekkende werking, werd mijn tube crème dan ook grif
gebruikt door... mensen in nood, vrienden met eczeem, .... mijn vader met een
lelijke been wond,.... een buurman met een wond na een operatie die niet wilde
herstellen, pijnlijke kloven onder de voet, brandwondjes... maar ik zelf
gebruikte er veel van om mijn zwaar mishandelde handen een beetje toonbaar te
houden. Daar was ie immer voor bedoeld.
Zo ontstond het idee om Marianne te vragen of ze misschien tijdens ons
jubileumjaar één van de mensen zou willen zijn die ons jubileum jaar zo
bijzonder gaan maken. Dit zou kunnen door middel van een lezing, waarvan de
titel mogelijk zou kunnen zijn: EHBO uit eigen tuin, maar ook een maak je
eigen crème-workshop behoort te de mogelijkheden.
Verder zijn er, voor ons Jubileumjaar, al spijkers met koppen geslagen in de
besprekingen met Gerrit Haverkamp, hij maakte enkele jaren geleden zelf deel
uit van onze activiteiten commissie.
Daarnaast is hij docent aan het A.O.C., dus als er iemand iets weet te vertellen
over snoeien dan is hij het !
Tijdens de voorbespreking heb ik, van hem, termen gehoord over snoeien
...waar ik nog nooit van had gehoord...en ik dacht dat ik er wel een beetje van
wist....dat beloofd machtig interessant te worden, zowel voor leek als voor de
kenners. Op 4 cursus avonden en op één praktijk dag gaat hij u er ook alles
over vertellen...en laten zien en doen....als u dat wilt....meer info volgt.
We zijn samen met de u welbekende Margreet Diepenveen van Gardentours
bezig een tuinbezoek te organiseren aan Dina Deferme tuinen. Behalve haar
eigen (beroemde) tuin in Stokrooie ( bij Hasselt) in België, bezoeken wetook
een aantal tuinen die door haar ontworpen zijn. En om de afstand naar België
korter te laten lijken stoppen we onder weg ook nog op bijzondere plekken.
Voor maximaal genieten!!!!
http://www.deferme.be/index.php?option=com_oziogallery2&view=05imagerotator&Itemid=
33&lang=nl
http://www.deferme.be/index.php?option=com_oziogallery2&view=05imagerotator&Itemid=
32&lang=nl
http://www.deferme.be/index.php?option=com_oziogallery2&view=05imagerotator&Itemid=
35&lang=nl
Groei en Bloei Hengelo
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http://www.deferme.be/index.php?option=com_oziogallery2&view=05imagerotator&Itemid=
34&lang=nl

Dit zijn tuinen die we MOGELIJK gaan bezoeken, mààr er is meer... ook
hierover vertellen we u later in het seizoen.
Een nobel initiatief om een buurt op te pimpen ontdekte ik op 28 mei 2011,
tijdens het Plantenbuurtfeest van Buurt- en Speeltuinvereniging De Jeugd aan
de Anthoniusstraat 52 te Hengelo.
Alles werd uit de kast gehaald om de buurt zo mooi en ( plant ) vriendelijk
mogelijk te maken.
Hierbij werden ook de onderlinge contacten tussen de buurtbewoners versterkt.
Jammer genoeg werd aan de oproep aan om te komen kijken, mee te genieten
van planten, bloemen, kruiden, kennis, buitenlandse hapje, drankjes en muziek...
door mensen van buiten de wijk maar mondjes maat beantwoord. Een
hernieuwde poging zal plaatsvinden op 24 September.. volg hun via de regionale
media....
Op deze markt leerde ik Vera Greutink kennen en was verbaasd, ook zij schrijft
in een landelijk tuintijdschrift (net als Frederiek en Shera) en ze weet
ongelofelijk veel over tuinieren, moestuin en kruiden
http://www.tuinsmakelijk.nl/?page_id=24
En ook zij lijkt ons bij uitstek geschikt om iets voor ons te gaan betekenen in
het komende jubileum jaar. Of dit zal zijn in de vorm van een lezing...òf in de
vorm van een workshop...dat is nog de vraag.
Groei en Bloei Berkelland viert ook een jubileum, dat doen ze dít jaar, met
meer dan 100 vrijwilligers hebben ze een ( naar mijn bescheiden mening) een
knap staaltje werk, inzet, inzicht en saamhorigheid laten zien tijdens het
jubileum weekend bij kasteel Warmelo te Diepenheim. Het enige min-puntje dat
ik heb kunnen ontdekken in een heel weekend ...was het weer...en dat heeft nou
eenmaal niemand in de hand !!! Chapeau mensen. Wilt u alsnog weten hoe het
er uitzag in Diepenheim
http://www.neede.groei.nl/index.php?id=24772&tx_chgallery_pi1[dir]=1314016
132_0&cHash=357a103f54
http://www.kasteelwarmelo.nl/actueel.html
We hebben op deze fair gesproken met een kweker die ons in het komende jaar
graag ontvangt en wel wil rondleiden op zijn kwekerij. Er zullen bij deze
gelegenheid ook planten gekocht kunnen worden.
Tijdens het weekend van deze fair hebben we onze ogen uitgekeken bij de
rozenbogen en pergola’s van metaal van http://www.derozenboog.nl/ en van
http://www.jg-metaal.nl/sitemanager/shop/index.html deze rozenbogen en
obelisken waren best redelijk geprijsd ... voor de hoeveelheid werk die er inzit
Er stonden ook meer modellen op het beursterrein dan dat er op hun website
staan, dus is een bezoekje misschien handig.
Groei en Bloei Hengelo
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Ik heb er wel wat foto’s gemaakt, maar deze zijn niet allemaal even mooi
geworden, vandaar dat ik al een tijdje de behoefte om beter te leren
fotograferen, met name in mijn tuin.
Daarom heb we contact op genomen met Modeste Herwig, maar Jubileumjaar of
niet, ...sommige prijzen zijn gewoon té hoog.
http://www.modesteherwig.eu/Page.asp?ItemId=5&Title=Workshops
Gelukkig zijn er ook deskundigen in het oosten van het land.....dus we blijven
nog even zoeken voor u. Nog heel even wachten met het inschrijven voor een
fotocursus, mocht u de zelfde wens hebben als ik ...in het volgende jaar...komt
het voor elkaar.
Tijdens onze vakantie in Bretagne kwam ik ...hoe is het mogelijk ...in een
tuinwinkeltje waar een lokale kunstenares van o.a. op het strand gejutte
spulletjes, de meest bijzondere insectenhuisjes maakte , op haar website staat
...net niet dàt wat ik zocht ...maar het blijft wel leuk om even te
bekijken...http://www.facebook.com/pages/BzZz-R%C3%A9cuph%C3%B4tels-%C3%A0-insectes/130271077056223 via haar site kwam ik op
de volgende site terecht ook leuk, het gaat over binnen tuinen en horizontaal
tuinieren http://www.facebook.com/pages/murs-v%C3%A9g%C3%A9tauxurbanflore/333248900312#!/photo.php?fbid=333895935312&set=pu.33324890
0312&type=1&theater
Verder is er nog een plan om Peter Bauwens http://www.denieuwetuin.be/ naar
Hengelo te halen...maar ook dit gaat het één en ander kosten, tenzij...wij zijn
bezoek aan ons koppelen aan zijn bezoek aan de kwekerijdagen te Bingerden.
Hij staat hier elk jaar dus dat was een mooi plan,.... ware het niet dat ....dit net
dat weekend is dat we vrij zouden houden omdat we met z’n allen naar Dina
Deferme zouden gaan ....oeps!!!!
Hier moeten we nog iets voor bedenken...
Er zal nog meer bedacht moeten worden, voor het jubileum jaar en er zal ook
flink gewerkt moeten worden.
Dat vele handen licht werk maken zal u bekend zijn, vandaar dat ik hierbij
nogmaals een oproep doe aan mensen die wel een beetje tijd over hebben en
deze tijd willen besteden aan het onvergetelijk maken van ons jubileum jaar,
kom ons helpen om er een mooi feest van te maken.
giny.degraaf(at)planet.nl
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Groene belevenissen in mijn tuin
Lidy Kempers vertelt in het kwartaal boekje over wat zij beleeft in haar
tuin en geeft u daarmee wellicht ideetjes voor uw eigen
tuin
Het was erg druk in haar tuin en in
de tuin van Jan Arendsen. Geen
column deze keer, maar haar laatste
blog, die terug grijpt op de lezing
van Brian Kabbes.
18 september 2011
Een laatbloeiend bolgewas is:
ALLIUM tuberosum (Chinese
bieslook of knoflookbieslook).
De bladeren zijn smal en aan één
kant afgeplat. De ca. 50 cm hoge
bloemstelen hebben een wit
bloemscherm, dat uit vele
stervormige bloempjes bestaat. Als
groepje bij elkaar doen ze het heel
goed en ze komen trouw ieder jaar
weer terug. Ze houden van zon en
niet te natte grond en ze zaaien zich
heel bescheiden uit.
Op de laatst gehouden Groei en
Bloei avond vertoonde Brian Kabbes
prachtige opnamen van hun reis naar
Zuid Afrika. We zagen ook beelden
van de ERYTHRINA, een struik
met aparte rode bloemen. Ik heb al
jaren deze plant als kuipplant. Ik heb
in mijn tuinschriften opgezocht
wanneer ik deze heb aangeschaft. Op
19 januari 1976(!!!) kocht ik bij v.
Tubergen in Haarlem drie
exemplaren (de rekening heb ik
nog). Dus mijn Erythrina is 35 jaar.
Groei en Bloei Hengelo

Deze zomer
heeft de struik
fantastich
gebloeid met
veel rode
bijzonder
gevormde
bloemen. De
lange stengels
sterven in het najaar helemaal af en
de stam blijft over. In de winter
vorstvrij wegzetten en in het
voorjaar wat nieuwe aarde en mest
geven en dan begint de groei weer.
Erg gemakkelijk!
Wel oppassen, want aan de
onderkant van de bladeren zitten
weerhaakjes waaraan je gauw blijft
vastzitten.
Als bijzonderheid vermeld ik nog,
dat de tweede plant op het erf bij Jan
Arendsen staat. Het derde exemplaar
was bij iemand in Tubbergen, maar
deze plant is dood gegaan.

Lidy Kempers
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