
Nieuwsbrief Harderwijk & Omstreken - 2e kwartaal 2021

Afscheid van 't Binnenland - Jaarverslag - Wandeling in het Wilbrinkbos 
Workshop Hanging Baskets - Plantjesmarkt



Ons programma voor 2021
Maandag 10 mei
Afscheidsbezoek naar ‘t Binnenland
Woensdag 12 mei
Hanging baskets maken
Zaterdag 15 mei
Plantjesmarkt op de Rietmeen
29 juni
Wandeling in het Wilbrinkbos bij Voorthuizen
Juli of augustus
Excursie naar notenbomenkwekerij De Smallekamp in
Nunspeet
 
Het najaarsprogramma
28 september
Het Waterschap Vallei en Veluwe
26 oktober
nog niet bekend
23 november
Jan Willem Lagerweij
De invulling van deze avonden in de herfst is bijna rond,
dus zet de data vast in uw agenda. Tegen die tijd zal het
toch wel weer mogelijk zijn om elkaar te ontmoeten en
gezamenlijk naar een boeiende lezing te luisteren. 

Van het bestuur
Helaas hebben wij als vereniging vorig jaar en tot nu toe
niet kunnen doen wat we wilden, nl.: leuke dingen voor u
organiseren. Het schept toch een band als we elkaar kun-
nen ontmoeten in de Kiekmure om samen naar een lezing
te luisteren en vooraf en in de pauze bij te praten over ons
wel en wee, maar ook over onze tuinen en balkons. Tips
uitwisselen hoe je bepaalde planten het best kunt verzor-
gen, hoe je ze snoeit, stekt of zaait.

Maar u weet het, er wordt nog steeds roet in het eten ge-
gooid door het 'ding' dat ik me heb voorgenomen in dit
stukje niet te noemen. Dat horen we al overal de hele dag
tot vervelens toe. Natuurlijk is het een zeer onwelkome gast,
die we zo snel mogelijk moeten uitschakelen, maar laten
we proberen toch te genieten van alles dat wel kan. Heb je
een tuin of balkon, dan is buiten bezig zijn heel goed mo-
gelijk en het geeft heel veel voldoening als je ziet dat alles
weer tot leven komt, blaadjes krijgt, zelfs al bloeit. Nou ja,
soms is er iets misgegaan, zeker in die nogal heftige week
winter en zijn er planten bezweken. Jammer, dat wel, maar
ook een excuus om naar een tuincentrum te gaan om iets
nieuws uit te zoeken. Uit eten kunnen we toch niet, winke-
len maar met mate, dus verwen u zelf met mooie planten.
Straks de bakken en manden vullen met eenjarigen, daar
fleuren we vast allemaal weer van op.

Dat het niet genoemde 'ding' wel veel invloed heeft, leest u
verder in deze Nieuwsbrief. Het is vervelend maar ooit
worden we het de baas.
Janneke

Planten ruilen via whatsapp
Onlangs hadden we de halfjaarlijkse plantenruilbeurs van
onze Groei & Bloei afdeling. Er waren heel wat planten en
plantjes ingebracht en ze vonden gretig aftrek.
Maar na die gezellige middag bleven er toch ook wat
plantjes staan. Toen is het idee opgekomen om deze
planten aan onze leden aan te bieden via een nieuw op te
richten whatsappgroep “Plantenruil, vraag & bod”.
Hoe leuk zou het kunnen zijn als onze afdelingsleden een
mogelijkheid hebben om als je op zoek bent naar een be-
paalde plant, zaden, stekjes, bollen, knollen, o.i.d., die
vraag te stellen op onze eigen whatsappgroep? Of als je
planten e.d. over hebt, die aan te bieden? Ook vragen over
verzorging kunnen hier gesteld worden. Misschien weet
iemand het antwoord en kunnen we er allemaal iets van

leren.
In deze tijd van beperkte ontmoetingsmogelijkheden, is dit
misschien een leuke mogelijkheid om in contact te blijven
met elkaar als planten- en tuinliefhebbers!
Wil je meedoen in deze whatsappgroep “Planten, vraag &
bod”, meld je dan aan via e-mail bij o.wolfswinkel@outlook.
com, met vermelding van naam en je mobiele telefoonnum-
mer. Als je dan een vraag hebt of iets in de aanbieding, kun
je dat zelf melden in de appgroep en andere leden kunnen
daarop reageren en kunnen onderling afspraken worden
gemaakt.
Deze whatsappgroep is en blijft een besloten groep, alleen
voor leden van onze Groei & Bloei afdeling Harderwijk /
Nunspeet / Zeewolde e.o.
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Het zomerprogramma
U ziet het, ons programma is nogal summier deze zomer.
Hoewel ons uitgangspunt tot nu toe was om wel iets leuks
te bedenken en dan maar zien of het door kan gaan, werden
we daar eigenlijk toch een beetje moedeloos van, want elke
keer moest er weer iets worden geannuleerd. Vandaar dat
we hebben besloten geen leden te benaderen om hun
tuinen open te stellen. Het brengt best veel werk met zich
mee en als dat dan voor niets is geweest, is dat vervelend
voor de tuineigenaren en voor ons.
Maar een zomer zonder elkaar te ontmoeten zou wel heel
saai worden, vandaar dat we toch proberen iets te gaan
ondernemen.

Om te beginnen gaan we op maandag 10 mei naar ’t
Binnenland omdat Willem Wajer op 1 juli zijn kwekerij en
tuincentrum sluit. Als groep gaan we dus voor de laatste
keer naar Hulshorst maar tot 1 juli kunt u er nog zo vaak
heen als u wilt.  En naarmate de sluitingsdatum nadert,
zullen er mooie aanbiedingen komen. Kijk daarvoor regel-
matig op de website www.tcbinnenland.nl want alle aanwe-
zige planten, struiken en bomen moeten een nieuwe plek
vinden in andere tuinen.

Vanaf 19.30 uur ligt de loper voor ons uit op de Killenbeek-
weg 14 in Hulshorst.
Het samen rijden gaan we onder de huidige omstandighe-
den niet organiseren omdat lang niet iedereen dat veilig
vindt. Eventueel één passagier achterin met mondkapje kan
wel als de rijder daar geen bezwaar tegen heeft. Benadert
u dus zelf de mensen waarvan u weet of vermoedt dat ze
met de auto gaan. En wie weet is het een mooie avond om
te fietsen.
Dinsdag 29 juni
Op het moment dat we dit soort dingen moeten gaan
plannen (april) is alles nog onduidelijk, maar als het buiten
is en we kunnen goed afstand houden, durven we het wel
aan.
Dinsdag 29 juni gaan we ’s avonds naar het Wilbrinkbos in
de buurt van Voorthuizen voor een mooie natuurwandeling.
Tijdens de wandeling zijn een aantal mooie en bijzondere
landschapselementen en bomen te zien waarover in de
beschrijving iets wordt verteld. Deze tekst krijgt u uitgereikt
aan het begin van de wandeling. De lengte is ongeveer 5
km en aan het einde zal er voor iedereen koffie, thee of fris
zijn.
Om het vervoer te kunnen regelen is het nodig dat u zich
van tevoren aanmeldt als u mee wilt wandelen. We zijn

optimistisch genoeg om ervan uit te gaan dat carpoolen
eind juni weer mogelijk zal zijn.
Aanmelden kan tot 22 juni bij Isabella Raadsen, tel.
0341-424452 of email: roelenisabella@solcon.nl Graag
ook aangeven of u eventueel wilt rijden zodat wij een inde-
ling kunnen maken voor het vervoer. We vertrekken vanaf
het parkeerterrein bij het winkelcentrum Tweelingstad aan
de Nassaulaan in Harderwijk om 19.00 uur

Een avond eind juli of begin augustus
Heel vaag, maar u begrijpt wel waarom. We willen graag
weer eens een excursie organiseren naar notenbomenkwe-
kerij De Smallekamp in Nunspeet. Jaren geleden zijn we er
al eens geweest en sindsdien is er veel bijgekomen op het
prachtige terrein. Er is een bos aangeplant met bomen die
allemaal eetbare vruchten hebben en er worden workshops
gegeven over het kweken van paddenstoelen. Ook zonder
de workshop is wel enigszins te zien hoe dat gaat, wat voor
hout je daar bet beste voor kunt gebruiken en welke pad-
denstoelen daar dan op willen groeien.
Omdat De Smallekamp nu nog niets af kan spreken is het
verstandig regelmatig onze website te bezoeken. Tussen-
door sturen we ongetwijfeld ook nog wel een digitale
nieuwsbrief als er belangrijke dingen te melden zijn.
De kosten die aan zo’n excursie verbonden zijn, neemt de
afdeling op zich. Verdere bijzonderheden kunnen we nog
niet geven maar u kunt zich er vast op verheugen.

Nog even.....en het hek sluit
Ruim 40 jaar geleden was Willem Wajer in de weekenden
al bezig om op kleine schaal, eigenlijk uit liefhebberij,
planten te kweken bij zijn ouderlijk huis in Hulshorst.

Vooral chrysanten, die
zijn moeder dan per bos
verkocht. Maar bezig zijn
met planten beviel hem zo
goed, dat hij besloot om
er op grotere schaal mee
verder te gaan en er zijn
beroep van te maken. Zijn
vader bood aan om een
stuk weiland om te ploe-
gen, zodat hij daar kon
beginnen. Zou het niet
lukken, dan werd het ge-
woon weer weiland en
bleef het risico beperkt.
Natuurlijk was het de eer-
ste jaren heel hard wer-
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ken en leren van fouten maken, maar als je voelt dat je de
goede keuze hebt gemaakt, kun je alles aan. Langzamer-
hand werd het tuincentrum groter en bekender en toen
Willem zich speciaal ging toeleggen op het kweken van
Phloxen en Salvia’s, kwamen er regelmatig groepen tuin-
liefhebbers naar de kwekerij, zelfs uit het buitenland. Zoals
wij van Groei & Bloei zelf ook al jaren hebben ervaren,
worden bezoekers gastvrij ontvangen door Willem en zijn
zus Dinie met koffie, thee, iets lekkers en het belangrijkste:
de planten.

Natuurlijk waren er de zelfgekweekte planten, maar een
breed assortiment van bomen, struiken en planten werd
ingekocht bij bekende leveranciers. Keus genoeg, maar
wilde men iets anders, dan zorgde Willem ervoor dat het er
kwam. Hij verkocht trouwens niet alleen planten voor de
tuin maar had ook een ruim en gevarieerd aanbod van
kamerplanten.

En nu komt aan dit mooie en heel gezellige tuincentrum een
eind want Willem bereikt de leeftijd waarop iedereen, dus
ook hij, met pensioen mag gaan. Hij heeft genoten van het
contact dat hij al die jaren had met zijn klanten, de band die
je met velen opbouwt zodat het voelt als vrienden. Heel veel
verschillende mensen met verschillende karakters maar die
allemaal gemeen hebben dat ze van planten en tuinieren
houden. Best bijzonder is dat Willem zelf met het laatste
niets heeft, alleen met planten. Hij ziet zichzelf dus ook niet
beginnen met het aanleggen van een tuin(tje) bij zijn huis
als hij straks veel vrije tijd zal hebben. Hij weet eigenlijk niet
goed wat dat betekent want over het algemeen werkte hij
7 dagen in de week. Maar bang om zich te gaan vervelen
is hij niet en hij denkt ook niet dat hij het bedrijf erg gaat
missen. Het was een mooie tijd, het waren prachtige jaren
en nu is het tijd voor iets anders.

Voor ons als Groei & Bloeiers zal het toch wennen zijn om
niet even bij ’t Binnenland langs te gaan, kijken of er nog
iets bijzonders is. Even een gezellig praatje maken met
Dinie of Willem en dan toch weer met een aanwinst voor

onze tuin naar huis te gaan. Een bedrijf met zo’n persoon-
lijke noot is vast nergens meer te vinden. Op maandag 10
mei gaan we als afdeling voor de laatste keer naar Hulshorst
maar tot 1 juli is ’t Binnenland nog geopend. Omdat natuur-
lijk alle planten voor zowel binnen als buiten verkocht
moeten worden voor de sluitingsdatum, is het nuttig om de
website in de gaten te houden, want er zullen aantrekkelij-
ke aanbiedingen komen. www.tcbinnenland.nl

Workshop Hanging baskets 12 mei
Zoals in ons vorige nieuwsblad al aangekondigd, organise-
ren we op woensdag 12 mei vanaf 19 uur weer de
workshop Hanging baskets bij Kwekerij Van Straten. In
verband met het houden van 1,5 m afstand, kunnen er deze
keer maximaal 20 personen deelnemen. Vooraf aanmelden
is daarom zeker nodig. Het dragen van een mondkapje in
de loods is verplicht.

Opgeven kan tot 10 mei via e-mail naar o.wolfswinkel@-
caiway.net, met vermelding van naam en telefoonnummer.
Mochten de Corona-maatregelen toch weer worden aan-
gescherpt, zullen we u tijdig informeren over een eventue-
le afgelasting.

Plantjesmarkt, 15 mei 2021
Vanaf 2016 organiseerde onze afdeling jaarlijks in mei de
Groei & Bloei plantjesmarkt op de Rietmeen in Harderwijk.
In het begin heel klein, twijfelend of het zou lukken met zelf
gezaaide en gestekte plantjes, daarna ieder jaar iets groter
met steeds meer bezoekers. In 2019 was er een prachtig
aanbod van door een flink aantal leden zelf gezaaide
plantjes en was het een gezellige drukte op het terras van
de Rietmeen.
Toen kwam 2020... In maart stonden we allemaal in de
startblokken om weer te gaan zaaien en een leuke dag in
mei te organiseren. Maar helaas, corona gooide roet in het
eten. Er mocht niets meer!
 
Dit jaar blijft het nog altijd twijfelachtig of onze plantjesmarkt
mag doorgaan. Op het moment van schrijven mogen vanaf
28 april de markten weer open, maar blijft dat ook zo? En
dan het weer, Het is nog zo koud! Gezaaid is er volop en
zijn er heel wat zaailingen. Maar, die hebben het zo koud!
Tot nu toe groeien ze niet hard. De verwachting is dan ook
dat ze op 15 mei nog niet zo heel erg groot zijn.
Ondanks de lichte twijfel, gaan we het gewoon doen: onze
plantjesmarkt gaat door op zaterdag 15 mei! Wel dit jaar
in ietwat afgeslankte vorm om bovengenoemde redenen,
van 10 tot 14 uur. Eindelijk kunnen we als plantenliefheb-
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Boeken bestellen online

www.osinga-boeken.nl

Jaarverslag 2020
Financieel verslag
Helaas duurt de coronacrisis wat langer dan wij allen
hadden gehoopt. Na een positief begin met lezingen in
september en oktober moesten we jammer genoeg ook de
rest van de lezingen van dit seizoen afzeggen. Daarmee is
dus ook de jaarvergadering vervallen. Net als vorig jaar
informeren wij u nu via deze Nieuwsbrief.
Het gaat om de grote lijnen. Als u precies wilt weten hoe
het zit, kunt u onze secretaris vragen om een uitgebreide
versie. Wel graag vóór 1 juli, opdat we in september er niet
nog eens op terug hoeven te komen.

De grootste uitgavenposten waren de 4 lezingen en onze
nieuwsbrief. Naast de financiële bijdrage van het landelijk
bestuur en de vergoeding van de gemeente voor het on-
derhoud van de kruidentuin stonden daar dit jaar weinig
extra inkomsten tegenover, omdat onze normale activitei-
ten niet door konden gaan. De plantjesverkoop bij Anneke
van Wijngaarden heeft gelukkig nog een klein beetje opge-
bracht evenals de bloemschikcursus, waarvan de laatste
les moest vervallen. We sluiten daardoor dit jaar af met een
klein verlies. Gelukkig zijn onze reserves heel behoorlijk,
zodat we ons voorlopig absoluut geen zorgen hoeven te
maken.
Inmiddels heeft de kascommissie het financiële jaarverslag
goedgekeurd. Bij deze bedanken we daarvoor Jan Willem
Lagerweij en Renske Bos.

Bestuur:
Janneke Wulp is aftredend, maar stelt zich herkiesbaar,
evenals Marja Schaaff. Onze voorzitter Henriëtte Koekoek
was vorig jaar al aftredend en herkiesbaar. Zij functioneert
dus al een jaar in haar nieuwe termijn.
Eventuele tegenkandidaten kunnen zich vóór 1 juli melden
bij Ria Bleeker. riableeker@planet.nl of 0341-416991

Kruidentuin:
Ook hier kunnen we nieuwe vrijwilligers gebruiken. Belang-
stellenden kunnen zich melden bij Anita Mulder (zie stukje
elders in dit blad).

bers elkaar weer eens ontmoeten, bijpraten en ervaringen
uitwisselen. Uiteraard houden we daarbij de 1,5 m afstand
in acht! Zijn de maatregelen van regeringswege tegen die
tijd weer anders, dan vermelden we een eventuele afgelas-
ting op onze website.
Ondanks de lichte twijfel over het koude weer, het aanbod
zal zeker de moeite waard zijn om langs te komen en voor
kleine prijsjes je slag te slaan! Tip: neem een kratje (of meer)
mee om de plantjes te vervoeren, en vooral ook contant
kleingeld. Er is géén pin!

Heb jij ook te veel plantjes gezaaid, gestekt, of in de tuin?
Zet ze in een pot, een stekertje erbij met de naam van de
plant, kleur en hoogte, en neem ze mee. Wij zetten ze graag
in onze kraam! Bovendien kunnen we ook wel wat hulp
gebruiken bij het uitstallen van de planten, het verkopen,
informatie en advies geven,  het afrekenen, hulp bij het
inpakken, e.d. Vind je het leuk om mee te doen, meld je
dan even bij Olga, tel. 06 46581618 of o.wolfswinkel@out-
look.com
De locatie: Ontmoetingstuin De Rietmeen, Harderwijk.
(vanaf de Stadsweide de Rietmeen oprijden. De tuin is na
ca 50 meter aan de linker kant, vlak vóór de bus- en fiets-
tunnel).
Tijd: 10.00 tot 14.00 uur. Toegang Rietmeen: gratis.
Tot ziens op 15 mei op De Rietmeen!

Olga
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De Kruidentuin
Voor ons, de vrijwilligers die de Kruidentuin onderhouden,
is de winterrust voorbij. In maart zijn we weer gestart en dat
was niet alleen heel goed voor de tuin maar ook voor ons.
Het is fijn om elkaar weer te zien en te spreken na al die
maanden hoofdzakelijk contact via telefoon of computer.
Natuurlijk houden we ons aan de regels, dus afstand, af-
stand! Gaat prima hoor want de perken zijn groot genoeg.
Alleen tijdens de koffiepauze moeten de stoelen en krukjes
ver uit elkaar worden gezet.

Na de wintermaanden is er altijd behoorlijk veel werk te
verzetten. Platanen zijn prachtige bomen, zeker de reus die
in deze tuin staat, maar er valt heel veel blad af en de
zaadbollen zijn in de afgelopen tijd uit elkaar gevallen en
veranderd in hoopjes bruin pluis dat maar moeilijk weg te
vegen is. Maar zo te zien hebben de planten het allemaal
overleefd en beginnen al te groeien. Ook de nieuwe ilex
haagjes staan er goed bij. Het longkruid bloeit uitbundig en
hoewel ze er eigenlijk niet horen, komen er veel bolgewas-
jes op die straks voor veel kleur zullen zorgen. Altijd goed
voor de hommels en de bijen.

Nu de “rommel” is opgeruimd, gaan we verder met het
wieden, verplanten, snoeien, de paden onkruidvrij maken
enz. Het resultaat na ongeveer 3 uur werken is altijd iets
om tevreden naar te kijken. Wel in de wetenschap dat het
volgende week weer moet. Nou ja, als de boel eenmaal
onder controle is, kunnen we volstaan met eens in de 14
dagen werken.

Stel dat het u leuk lijkt om ook mee te helpen in deze blik-
vanger van de Harderwijker binnenstad, kom dat eens kij-
ken op een dinsdagochtend als we aan het werk zijn. Om
eerlijk te zijn zouden we wel een paar nieuwe handen
kunnen gebruiken want een aantal van ons is inmiddels
boven de 80 en hoewel ik het zelf niet toe wil geven, het
blijkt dat ik toch wel iets minder werk verzet dan 10 jaar
geleden.
Omdat we niet elke dinsdag aanwezig zijn, is het aan te
raden eerst even contact op te nemen met Anita Mulder,
onze coördinator. Tel. 0341-430493. Zij kan u van alle in-
formatie voorzien.
Om 10.00 uur is er altijd koffie en regelmatig trakteert er
iemand van ons die jarig is geweest. En zo niet, dan hebben
we in ieder geval Hortuskoek.

Janneke

Plantenfeestje op mijn oprit
Volgens mij spreek ik namens iedereen die geweest is bij
het planten ruilen nieuwe stijl (of noem het corona stijl) als
ik zeg dat het een groot succes was. Niet alleen door het
enorme aanbod van planten, maar vooral door het enthou-
siasme van iedereen die is geweest. Eindelijk elkaar weer
eens zien en spreken, gezellig zoeken tussen heel veel
planten, over tuinen en planten praten en gewoon bijkletsen
over alles. Iedereen had veilig een mondkapje op en er werd
zo goed mogelijk gelet op het afstand houden. Er was
ruimte genoeg voor de ongeveer 35 mensen die zijn ge-
weest.

Natuurlijk maakte ik me van tevoren zorgen of er wel genoeg
planten zouden worden gebracht, maar dat overtrof echt
alle verwachtingen. Alles waar iets op kon staan, tafels,
banken enz., hebben we in stelling gebracht, vooral om het
zo verspreid mogelijk op te kunnen stellen. En toen ik die
overvloed aan planten zag, was ik weer bang dat er niet
genoeg mensen zouden komen om dat allemaal mee te
nemen. Maar dat was totaal overbodig, om 14.00 uur
kwamen de eerste klanten al aangefietst en het liep verder
heel gezellig door.
Niet alles was op aan het eind van de middag, maar veel
was er niet over. En dat gaat zoals gebruikelijk naar de
Rietmeen waar altijd wel plaats is voor planten. Heel veel
dank aan de mensen die zoveel leuke planten hebben in-
gebracht, want zonder jullie valt er natuurlijk niks te ruilen.
Ik zie een volgende keer al helemaal voor me. Geen beper-
kingen meer, dus ook een gezellig koek en zopie met wat
stoelen, zodat het nog gezelliger kan worden. Maar daar
moet natuurlijk nog wel over worden beslist.
Janneke
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Nationale Tuinweek is dit jaar
online!
Het is gebruikelijk dat Groei & Bloei, landelijk en regionaal,
tijdens de jaarlijkse tuinweek veel activiteiten ontplooit op
tuingebied. Helaas is dat dit jaar niet mogelijk. Daarom heeft
Groei & Bloei het initiatief genomen om vijf online events
gratis aan te bieden.  Bij het verschijnen van dit blad zijn er
zeker al 3 events geweest. We vinden het echter toch nog
de moeite waard onze leden hierop te wijzen. Ze zijn na-
melijk alsnog te bekijken via de link: https://tv.elba-rec.nl/
uitzending/groei-bloei. Zeer de moeite waard!
Vanaf maandag 19 april t/m 17 mei zijn er drie lezingen en
twee rondleidingen online te volgen! Het zijn livestreams,
waarbij je vragen kunt stellen aan de sprekers. Elk event
start om 19.30 en duurt ongeveer een uur. Meedoen is heel
simpel en kan vanuit huis: ga op maandagavond vanaf ca.
19.15 uur naar https://tv.elba-rec.nl/uitzending/groei-bloei
en je bent erbij. Iedereen mag meedoen: leden en niet-le-
den. Na afloop van de lezing is er veel ruimte voor het
stellen van al je vragen!

Erythronium – Hondstand
In deze tijd (april-mei) bloeien de hondstanden. De meest
voorkomende en waarschijnlijk dus de sterkste, is de geel
bloeiende Pagode. Wie de bloemen van deze plant ziet,
snapt meteen waarom hij zo heet. Prachtige elegante pa-
godevormige bloemen op een rank steeltje boven ook mooi
getekend blad. Om te snappen waarom ze hondstand heten
zul je ze op moeten graven, dan zie je dat de bolletjes de
vorm hebben van de hoektand van een flinke hond. Maar
dat hoeft natuurlijk alleen als u ze niet zelf heeft geplant

Heeft u ze wel zelf gekocht, dan moeten de bollen zo snel
mogelijk de grond omdat ze heel snel uitdrogen. Ze doen
het op elke doorlatende grond en vinden een zonnige of
half beschaduwde plek prima. Het blad herken je meteen
als het na de winter opkomt. Het is vrij breed, niet al te
donker groen met een fraaie tekening. Een beetje gemar-
merd. Als de knoppen verschijnen duurt het nog iets meer
dan een week totdat die open gaan en dan is het een
aantal weken genieten van deze prachtige plant. Om ze te
vermeerderen kun je de bollen ontdoen van broedbolletjes
en die dan op een andere plek planten. Maar die behande-
ling is natuurlijk niet zonder risico en de mini bolletjes zullen
er nog een paar jaar over doen voordat ze ook gaan
bloeien. Veiliger is het om de oorspronkelijke pol lekker uit
te laten dijen en nieuwe bollen te kopen voor meer van deze
beauty’s. 
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