
Nieuwsbrief Harderwijk & Omstreken - 2e kwartaal 2021

Lezingen: Anders fotograferen in de tuin - Niet zonder elkaar 
Plantenruilbeurs - Zaailingen verspenen - Workshop Hanging baskets

Plantjesmarkt
 



Van de redactie
Het bestuur heeft besloten om optimistisch naar de toe-
komst te kijken en dus leest u in deze Nieuwsbrief de
plannen voor de komende maanden. Natuurlijk weten wij
dat de kans groot is dat er een aantal avonden nog niet
door zullen kunnen gaan en wie weet ook de buitenactivi-
teiten nog niet volop.

Maar het geeft ons toch een positieve kick om net te doen
of het allemaal wel weer zal gaan lukken. De natuur, ook
die in onze tuinen en op de balkons, gaat gewoon zijn gang
en daardoor vergeet je dat er slagen om armen moeten
worden gehouden. Kijk naar de bolletjes die overal boven
de grond komen, knoppen die steeds dikker worden,
bloeiende plantjes die even een beetje in de war zijn, zelfs
vogels die al beschikbare nestkastjes komen keuren. Ook
dat is wel wat voorbarig, maar maakt een mens wel blij.

Hoe het de komende maanden verder zal gaan is nog niet
bekend, vandaar dat wij nog maar uit blijven gaan van
maximaal 30 personen bij een avond in de Kiekmure. Van
te voren aanmelden blijft dus nog nodig.

Van het bestuur
Wat een ongekend jaar hebben we achter de rug met veel
donkere en soms zelfs angstige dagen. Sommigen kregen
te maken met ziekte en afscheid van dierbaren, dus we
hielden afstand en hadden zo weinig mogelijk sociaal
contact.

Veel activiteiten, ook die van Groei & Bloei, werden afgelast,
maar gelukkig waren er ook lichtpuntjes. Plotseling was er
alle tijd om te wandelen en te fietsen, als je tenminste niet
thuiswerkend gekluisterd zat aan je computer. De luchtver-
vuiling was ongekend laag en bij velen van ons zal de tuin
nog nooit zo mooi zijn geweest!
 
Nu is het 2021, een nieuw jaar met nieuwe kansen. Hope-
lijk kunnen we in de loop van dit jaar weer gezellig bij elkaar
komen, lezingen bezoeken, workshops houden, plantjes
ruilen, een plantjesmarkt houden, bloemschikken, tuinen
bezoeken, samen op stap gaan en elkaar omhelzen. Met
dank aan het vaccin! Het kan nog even duren, maar er is
licht aan de horizon.
Het bestuur wenst u allen een beter jaar.

Henriëtte

Ons programma voor 2021
16 februari  Jaarvergadering is afgelast!
16 maart  Anders fotograferen in de tuin door Marcel Batist
5 april    Zaailingen verspenen in de kas op de Rietmeen
17 april  Planten ruilen
20 april  Niet zonder elkaar door Frans van Bussel
12 mei   Hanging baskets maken
15 mei   Plantjesmarkt op de Rietmeen

NB. Raadpleeg af en toe onze website of er veranderingen
zijn in dit programma
 
En u kunt alvast de data voor onze avonden in de herfst
noteren: 28 september, 26 oktober en 23 november. De
invulling van deze avonden is nog niet definitief, dat leest
u in de volgende Nieuwsbrief die in mei verschijnt.

Ook dit is tuinwerk
In deze tijd kunnen we langzaamaan beginnen om de tuin
een beetje te ontdoen van alle omgevallen, afgestorven en
plat geregende planten, zodat straks als de lente losbarst
de weg vrij is voor alles wat weer gaat groeien. Maar heb
je daar nog even geen zin in, ga je dan concentreren op de
vogels. Moet er een nieuwe pot vogelpindakaas in de
houder, meer vetbollen worden opgehangen of de zaad-
silo’s bijgevuld? Ook dat is werken in de tuin en je hebt
meteen resultaat van je werk. Na deze kleine klusjes ga je
lekker binnen zitten en rustig wachten op je klanten. Het
duurt heus niet lang voordat de mezen, vinken, merels en
het roodborstje aan tafel gaan. Als je geluk hebt, komt er
misschien een specht op de pindakaas. Gewoon genieten
van al die drukte en de planten komen een andere keer wel
aan de beurt.
 
Janneke
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Attentie: Ledenvergadering is
afgelast
De avond op 16 februari hebben wij moeten annuleren,
maar het gedeelte van de ledenvergadering schuiven wij
door naar 16 maart of desnoods naar 20 april. De agenda
heeft nog wel een aanvulling bij het punt Bestuursverkie-
zing: ook Marja Schaaff is aftredend maar herkiesbaar.
 
En  Jan Willem Lagerweij vragen wij om in de herfst zijn
lezing "In de voetsporen van Marco Polo" alsnog te komen
geven. Tegen die tijd zullen we de corona toch wel de baas
zijn.

Lezing 16 maart: Anders fotografe-
ren in de tuin
Al twee keer hebben we Marcel Batist af moeten zeggen
omdat corona roet in het eten bleef gooien, maar als drie
keer scheepsrecht is, gaan we deze avond wel alle kneep-
jes van het fotograferen in de tuin leren. Maar u weet inmid-
dels ook: niets is zeker.
De spreker van deze avond is gepassioneerd fotograaf en
tuinier, en die combinatie gaat een mooie avond opleveren.
Als lid van een amateurfotografenvereniging en lid van
Groei & Bloei Westland, legt hij zich al jaren toe op het fo-
tograferen van tuinen, bloemen en planten. En dat heeft
een bijzondere presentatie opgeleverd, speciaal samenge-
steld voor Groei & Bloei.

Ook als u niet fotografeert, is de avond zeker de moeite
waard, want het uitgangspunt is: “genieten van de wonder-
lijke natuur om ons heen”. Maar heeft u misschien het plan
om een fotoboek van uw eigen tuin te maken, dan krijgt u
deze avond heel nuttige en duidelijke tips.

Plantenruilbeurs: 17 april
In november kon het planten ruilen niet doorgaan al hadden
we het toen voor alle zekerheid al buiten georganiseerd.
Maar opeens mochten we toen zelfs buiten maar met
maximaal 2 personen tegelijk bij elkaar zijn, dus niet be-
paald een mogelijkheid om een “marktje” te organiseren.

Maar we houden vol, dus op zaterdag 17 april is onze
plantenruilbeurs wederom bij Janneke Wulp, Linnaeuslaan
4 in Harderwijk. Onder de carport en op het garagepad is
het dan hopelijk mogelijk om planten aan te bieden. Want
we gaan er van uit dat er tegen die tijd al gewerkt zal zijn
in de tuin, waarbij u heeft besloten een aantal planten te
vervangen voor iets nieuws. Wie weet bent u erop uitgeke-
ken, doen ze het te goed en worden het er te veel, hebben
ze zich uitgezaaid, alles is mogelijk waardoor u ze kwijt wilt.

Zet ze in een pot, vermeld naam en andere wensen van de
plant op een stekertje en breng ze naar de Linnaeuslaan.
Dat kan t/m vrijdag 16 april, dan gebruiken wij de zaterdag-
morgen om er een overzichtelijk geheel van te maken en
kunt u tussen 14.00 uur en 16.00 uur komen winkelen.
Planten brengen kan de hele week voor de 17de.  Als er
niemand thuis is kunt u ze achterlaten onder de carport en
wees gerust, er zal goed voor ze worden gezorgd.

Mocht u niets aan te bieden hebben, kom toch gewoon
langs om iets uit te zoeken.
En u bent er inmiddels aan gewend geraakt dat er nu nog
niet met zekerheid te zeggen valt of dit allemaal door zal
kunnen gaan. Maar wij hebben besloten gewoon dingen te
gaan organiseren, de moed erin te houden en we zien wel
wat er mogelijk is tegen die tijd. De vaccinaties komen
eraan, dat zal al een groot verschil kunnen gaan maken.
Blijf wel onze site in de gaten houden om op de hoogte te
blijven van het laatste nieuws.
Heeft u vragen over het planten ruilen, belt u dan Janneke
Wulp 0341-412977 of mail naar: jwulp@caiway.nl

Marcel Batist laat op een zeer begrijpelijke manier een
aantal belangrijke facetten uit de fotografie aan bod komen.
Het geheim van een geslaagde foto en een flink aantal
voorbeelden hoe die te kunnen maken zullen worden ge-
toond. Allerlei wetenswaardigheden ondersteunen zijn
verhaal en mocht u niet alles hebben onthouden dan is dat
geen probleem want aan het einde van de avond ligt er voor
iedereen een beschrijving klaar van de behandelde aspec-
ten en tips. Voortaan zult u uw tuin met andere ogen bekij-
ken en er intenser van kunnen genieten. En er vooral
mooiere foto’s in kunnen maken.
 
Locatie: De Kiekmure, Tesselschadelaan 1, Harderwijk
Aanvang: 19.45 uur
Aan niet-leden vragen wij een bijdrage van € 2,50
Aanmelden voor deze avond kan tot 6 maart bij Janneke
Wulp, tel. 0341-412977 of e-mail jwulp@caiway.nl. Graag
uw naam en telefoonnummer vermelden, met hoeveel
personen u wilt komen en of u lid bent van Groei & Bloei.

NB Voordat Marcel Batist het woord kriijgt, houden we onze
Ledenvergadering die op 16 februari niet door kon gaan.
De agenda hiervoor vindt u op onze site.
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Lezing 20 april: Bloemen en insec-
ten: niet zonder elkaar!
Frans van Bussel is zijn hele leven al bezig met natuuron-
derzoek en natuureducatie, trok er vaak op uit, op speur-
tocht naar planten, vogels en insecten. Hij was jarenlang
werkzaam bij het Natuurmuseum Groningen, en later direc-
teur bij NMC Zeist, Regionaal Centrum voor Natuur en
Milieucommunicatie, was actief als docent natuuronderwijs
op de Pabo en geeft nog steeds vele vogel- en andere
natuurcursussen en lezingen. Daarnaast was hij tot voor
kort voorzitter van de KNNV Afdeling Zeist, Heuvelrug en
Kromme Rijn.
Naast zijn passie voor natuur is hij ook verhalenverteller,
toneelspeler en regisseur bij vele amateur toneelverenigingen

In deze presentatie maakt u kennis met de bijzondere re-
laties tussen bloemen en insecten. We realiseren het ons
nauwelijks, maar insecten zijn onmisbaar voor het in stand
houden van de biodiversiteit. Zonder insecten kunnen veel
bloemen simpelweg niet bestaan. Bloembestuiving is on-
ontbeerlijk in de voortplanting van zeer veel planten en
bomen. Talloze insecten helpen bij de overdracht van
stuifmeel van de ene bloem naar de andere.
Zij zijn de motor die de rijke plantenwereld in stand houdt.
Achter dit idyllische ruilsysteem, voedsel voor stuifmeel,
schuilt een harde economie van vraag en aanbod. Dit is de
grondslag voor allerlei marketingtrucs: specialisaties in
bloemvorm, kleuren en geuren en bloeitijden en –ritmen
met daarbij wonderlijke aanpassingen in bouw en gedrag
van die bestuivende insectensoorten, zodat zij makkelijk
zoveel mogelijk voedsel kunnen verzamelen. Zonder insec-
ten zouden veel bloemen, planten en bomen uitsterven of
simpelweg nooit hebben bestaan.

Workshop Hanging baskets - 12
mei
Gelukkig, het duurt nog maar enkele maanden voordat we
de hanging baskets weer kunnen vullen. Misschien kunnen
we dat tegen die tijd wel weer in een workshop gaan doen.
Die gezellige avonden laten we ons niet graag ontnemen!

Daarom hebben we op woensdagavond 12 mei weer bij
kwekerij De Stadsweiden, Rietmeen 3 in Harderwijk, -
gereserveerd. Om 19 uur die avond zijn we welkom bij
Aartje en Annemieke om onder hun begeleiding onze
hanging baskets te vullen met een keuze uit het ruime en
prachtige assortiment zomerbloeiers. Voor hen die dat
nodig hebben, is er voldoende hulp beschikbaar.

Locatie: De Kiekmure, Tesselschadelaan 1, Harderwijk
Aanvang: 19.45 uur
Aan niet-leden vragen wij een bijdrage van € 2,50
Aanmelden voor deze avond kan tot 10 april bij Janneke
Wulp tel. 0341-412977 of e-mail jwulp@caiway.nl . Graag
uw naam en telefoonnummer vermelden, met hoeveel
personen u de avond wilt bijwonen en of u lid bent van Groei
& Bloei.
NB Als ook op 16 maart de ledenvergadering niet door kon
gaan, dan beginnen we er deze avond mee. Kijk voor de
agenda op onze site.

Hoeveel deelnemers er mogen komen hangt natuurlijk af
van de dan geldende corona-regels. Opgeven is dus wel
wenselijk, bij voorkeur via e-mail naar o.wolfswinkel@out-
look.com of telefoon 0341-425147.
Deelname aan de workshop is gratis, alleen de gebruikte
materialen, baskets, potten en plantjes worden aan het eind
van de avond afgerekend met 10% korting op de verkoop-
prijs. Als u zelf baskets en potten heeft die u wilt vullen, mag
u die natuurlijk ook meenemen om te vullen.
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Boeken bestellen online

www.osinga-boeken.nl

Tijd om te zaaien!
Van corona mogen we bijna niets meer, moeten vooral veel
thuis blijven… Voor ons als tuinliefhebbers, niet echt een
straf. Het tuinseizoen gaat weer beginnen, binnenkort lek-
ker buiten de tuin of het balkon opruimen en dergelijke.
Maar ook met zaaien gaan we weer van start.
Voor hen die het al vaker gedaan hebben, is geen uitleg
nodig. Maar veel van onze leden hebben het nog nooit
gedaan. Wegens tijdgebrek, werk, kinderen, enz., of de
gedachte “dat lukt me toch niet”. Hen willen we toch probe-
ren over de streep te trekken. Zelf zaaien is zó leuk, geeft
veel voldoening, ondanks soms een mislukking, maar het
is ook, we waarschuwen, verslavend.  Als je eenmaal dit
virus hebt, dan zie je overal zaden die je eens wilt gaan
proberen.

Zaden bestellen i.p.v. ruilen
Inmiddels hebben wij binnen onze afdeling een actief “zaai-
clubje”. Het doel is om nog meer leden enthousiast te maken
om mee te doen en met zaaien te beginnen. Evenals
voorgaande jaren hebben de “oudgedienden” dit najaar
weer zaden verzameld. Het resultaat is een lange lijst van
beschikbare zaden, vooral van eenjarigen, maar ook van
tweejarigen, kruiden en vaste planten, van gewoon en
gangbaar tot ook wat meer bijzondere exemplaren. De lijst
is te lang om hier in onze nieuwsbrief te publiceren. Helaas
kon de jaarlijkse zadenruilbeurs dit jaar niet doorgaan, maar
liefhebbers kunnen de lijst op onze website www.harder-
wijk.groei.nl  bekijken en indien gewenst kosteloos hun

bestelling plaatsen. Indien meer informatie en/of advies
over het zaaien gewenst is, mail dan naar Marja Schaaff:
schaaff@solcon.nl.

Verspenen
Zaaien is leuk, maar het daarop onvermijdelijke verspenen
iets minder. De opgekomen zaailingen moeten overgezet
worden in potjes zodat ze ruimte krijgen om verder te
groeien. Dit is vooral een saai en tijdrovend klusje.
Daarom doen we dat in april voor hen die dat willen geza-
menlijk. Op maandag 5 april gaan we van 10 tot 12 uur 
de plantjes verspenen in de kas van Ontmoetingstuin De
Rietmeen in Harderwijk. Samen is gezellig, met een kopje
koffie erbij, en gaat veel sneller. Voor potgrond en potjes
wordt gezorgd. Iedereen neemt zijn eigen plantjes ver-
speend en wel weer mee naar huis, plus wellicht nog wat
ruilplantjes. Wat er te veel is kan in de kas blijven om te
groeien en te worden verkocht op de geplande plantjes-
markt op 15 mei.

Meedoen? Bestel wat zaden bij Marja en laat weten of je
wilt meedoen met het gezamenlijk verspenen. We weten
graag op hoeveel mensen we kunnen rekenen en mochten
de regels weer worden aangepast, dan willen we de deel-
nemers graag op de hoogte brengen. Maar we gaan er
voorlopig van uit dat onze plannen kunnen doorgaan!
En nog een tip: op het internet zijn veel tips te vinden over
hoe en wanneer te zaaien. Een heel leuke en informatieve
website is www.zaaisite.nl  
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Arkemheen
Tijdens de op 27 oktober jl. gehouden lezing over de natuur
in de Arkemheense polder werd gevraagd naar enige fei-
telijke gegevens over dit gebied. Die geef ik u hier graag.
 
Het aloude weidegebied is veroverd op de voormalige
Zuiderzee en is daarmee de laatste echte Middeleeuwse
polder in ons land. De naam houdt verband met de ooit door
de zee verzwolgen buurtschap Erck, in oude geschriften
ook wel aangeduid als Archi. De toevoeging ‘mehen’ (het
huidige mheen) gaf aan, dat de gronden gemeenschappe-
lijk werden gebruikt.

Omdat de weilanden regelmatig door het zoute water
werden overspoeld verleende de Hertog van Gelre in de
veertiende eeuw toestemming een tien kilometer lange dijk
aan te leggen. Aanvankelijk vormde het poldergebied, dat
onder een apart bestuur (de dijkstoel) stond één geheel.
 
Toen zo’n driehonderd jaar geleden de midden door het
gebied lopende Arkervaart werd uitgediept en een schut-
sluis verrees had dit grote gevolgen voor de waterkundige
toestand.

Hierdoor werd de polder gesplitst in een Nijkerker en een
Putter deel, maar in bestuurlijk opzicht bleef het één geheel.
In de 19e eeuw werden ter bestrijding van de wateroverlast
voor het gebied twee karakteristieke molens gebouwd, die
later omgebouwd werden tot stoomgemalen. Bij het Nijker-
ker gemaal Hertog Reijnout is een bezoekerscentrum inge-
richt.

Door de uitzonderlijke eigenschappen, de historische
waarden en het feit, dat de polder zich heeft ontwikkeld tot
een nationaal en internationaal vogelgebied verkreeg het
op basis van Europese regelgeving in 2009 de status van
Natura 2000-gebied. Daarbij werd de al eerder op basis van
de Vogelrichtlijn aanwijzing als beschermingszone overge-
nomen.
 
Het vogelgebied Arkemheen beslaat een oppervlakte van
1422 hectare. Het poldergebied is van levensbelang voor
overwinterende kleine zwanen, die hun broedgebied heb-
ben in Rusland en Siberië. Daarnaast geldt de instandhou-
dingsdoelstelling ook voor de hier ’s winters verblijvende
Smient, die ook bekend staat als fluiteend. De polder is een
van de rijkste vogelgebieden van ons land.

Op bovenstaand kaartbeeld is de ligging van de polder
aangegeven. Grofweg gezegd loopt de begrenzing vanaf
Nulde langs westelijk gelegen Randmeren, de Laak (het
grensriviertje tussen Gelderland en Utrecht), via polderwe-
gen en de autosnelweg A 28.  Naast de Arkervaart wordt
het poldergebied ook doorsneden door de provinciale weg
van Nijkerk naar Flevoland.

Harm Wernners

Boekbespreking
Of het nu een prachtige
voorjaarsdag is of een
sombere dag in de herfst:
er is altijd iets te doen in
de tuin. Bollen planten,
wilgentenen vlechten, rozen
snoeien, siergrassen knip-
pen…. Maar wat is eigen-
lijk het juiste moment om
te snoeien, planten of
zaaien? ‘Pluk geluk’ is
geschreven door tuinar-
chitect Silvia Dekker.
€ 20,00 op voorraad bij
Boekhandel Osinga.
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’t Binnenland gaat sluiten
Net als wij allemaal heeft ook Willem Wajer recht op pen-
sioen en AOW, dus hij heeft besloten om te stoppen met
zijn kwekerij en tuincentrum in Hulshorst.
Toch even schrikken, want voor onze afdeling van Groei &
Bloei was hij bijna familie geworden in al die jaren. Tijdens
ons zomerprogramma was een avondbezoek aan ’t Bin-
nenland een vast item. Heel gezellig met koffie, thee en
eigen baksels van o.a. Dinie en niet te vergeten het enorme
aanbod van Phloxen en Salvia’s. En niet alleen die
schoonheden, er was van alles te koop.
Per 1 juli stopt het bedrijf, maar tot dan toe zijn er natuurlijk
nog wel veel planten en struiken die nieuwe tuinen nodig

De buxusmot
De schrik van elke buxusbezitter: de rups van de buxusmot!
Die vreet alle buxussen kaal. In de Harderwijkse kruidentuin
zijn deze struikjes inmiddels vervangen door Ilexen, in de
kruidentuin van de Rietmeen door bakstenen! Dat staat ook
wel leuk en robuust, maar groen is toch mooier!

Volgens de vlinderstichting is de buxusmot een zwart-witte
nachtvlinder die pas enkele jaren in Europa voorkomt, en
waarschijnlijk via import in 2007 vanuit Azië in Europa is
gekomen. De buxusmot is een invasieve exoot, wat bete-
kent dat de soort van origine niet in ons land voorkomt maar
hier door menselijk toedoen is gekomen. De soort kan zich
in nieuwe leefgebieden vestigen en voortplanten.  Sinds
2018 komt de buxusmot in Nederland overal en vaak voor.
Er zijn al heel wat buxusstruiken bezweken onder de
vraatzucht van deze rupsen.

Veel mensen willen gif gebruiken, maar dat is natuurlijk niet
de oplossing. Het natuurlijk evenwicht wordt daarmee
verstoord. Er zijn nog geen natuurlijke vijanden van de
buxusmot, maar de verwachting is dat de natuur dit op den
duur zelf zal oplossen. Er zijn al meldingen dat kauwen,
eksters en mezen de rupsen ontdekt hebben en ervan
smullen! Sluipwespen parasiteren op de rupsen en helpen
de aantallen te reguleren.

Daarom is het dringende advies geen gif te gebruiken om
de rupsen te bestrijden! En als er zoveel rupsen zijn dat ze
hun eigen voedselplant doden, gaan ze zelf ook dood door
gebrek aan voedsel. Dat leidt weer tot minder rupsen,
waardoor planten beter kunnen overleven!

hebben. Viooltjes en zomerbloeiers zullen nog worden in-
gekocht zodat wij onze balkons en tuintafels op kunnen
fleuren Maar de corona regels zullen eerst versoepeld
moeten worden voordat er weer gewinkeld kan worden. En
naarmate de einddatum nadert is het goed de website in
de gaten te houden, want dan zullen er leuke kortingen
worden aangeboden. (www.tcbinnenland.nl)
En heeft u nog waardebonnen, vergeet dan niet om ze voor
1 juli in te leveren.

Tulpen in januari
Wanneer het is begonnen weet ik niet, maar januari schijnt
de ultieme tulpenmaand te zijn. In Amsterdam wordt het
tulpenseizoen op de derde zaterdag van deze maand ge-
opend met een totale metamorfose van de Dam. Die wordt
omgetoverd tot een enorm tulpenveld waar iedereen gratis
mag plukken. Uiteraard kon het dit jaar niet doorgaan om
de bekende reden, maar het is een feit dat deze prachtige
bloem op dit moment overal te koop is in de meest uiteen-
lopende kleuren. Toen ik weer eens naar huis ging met een
aantal bossen, vroeg ik me af waar ze eigenlijk in deze
wintertijd groeien. Ik had visioenen van kassen vol bollen-
velden, maar of dat er zo uit zou zien, wist ik niet.

Maar gelukkig heb ik ook dit jaar weer de Tuinscheurkalen-
der van Romke van der Kaa en Paul Geerts en dan vind je
snel een antwoord. Op 16 januari stond er een verhelderend
stukje over de “watertulp”, die in tegenstelling tot de tuintulp
nu dus zo overdadig bloeit. Ik had geen idee dat je op de
daar beschreven manier bloembollen kunt dwingen om vele
maanden eerder dan normaal te gaan bloeien. Het is niet
iets om zelf te gaan proberen, eigenlijk vind ik het bolletje
pesten, maar ik ben ook wel weer blij met al die kleur en
fleur in huis.
De bollen die deze overdaad aan bloemen produceren
staan niet in de grond maar worden per ongeveer honderd
stuks in kisten op pennetjes geprikt, nat gemaakt en dan
de koelcel ingereden. Daar worden ze door manipulatie met
de temperatuur in de waan gebracht dat het voorjaar is
geworden. Zodra ze aan de groei gaan worden ze uit de
koelcel gehaald en in het licht gezet tot ze bijna gaan
bloeien. Dan worden de tulpen losgetrokken van de pen-
netjes, de stengels op maat gesneden en in bosjes van tien
stuks of meer gebonden. Van de bollen wordt hoofdzakelijk
veevoer gemaakt, maar het schijnt mogelijk te zijn er wodka
van de stoken. Dit hele proces levert natuurlijk prachtige
bloemen op, maar toch vind ik het een beetje hardvochtig
voor de bollen.
Janneke
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