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Maak kennis met: ’t Pandje…. Plant van het seizoen
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Prijsuitreiking fotowedstrijd!
 
 Alle vier de prijswinnaars van onze fotowedstrijd hebben
inmiddels hun prijs in ontvangst mogen nemen. De eerste
prijs was voor Elske van Goïnga, zij kreeg een bollenpoter
met vier zakken bloembollen.
 
De tweede en derde prijswinnaar kreeg ook een bollenpo-
ter maar minder zakjes bloembollen. Deze waren voor
Gemma Emmelkamp en Caroline van Hilten.
 
En de eervolle vermelding is gegaan naar Rob de Groot,
een zak White Petticoat narcissen. Op de foto’s kunnen
jullie zien dat ze er alle vier erg blij mee waren. De bollen
krijgen vast een mooi plekje in hun tuin!

Van het bestuur.....
Op dit moment zien we als we naar buiten kijken regen,
harde wind en prachtige kleuren! Het is echt herfst!
 
Het bestuur is echter in gedachten alweer bij volgend jaar.
We maken met zijn allen een programma met diverse acti-
viteiten; nu maar hopen dat het allemaal door kan gaan.
Het wordt, denken wij, aantrekkelijk om mee te doen of te
gaan naar o.a. lezingen, open tuinen, de Tuinkringloop,
bloemschikken, rondleidingen en een dagtocht met de bus.
 
We gaan begin volgend jaar weer een ledenvergadering
organiseren en hopen uiteraard op een grote opkomst. Dit
doen we in combinatie met een lezing. Onze koffieochten-
den bij de Intratuin waarbij we koffie en planten met korting
konden krijgen, vervallen volgend jaar aangezien we bij
Intratuin geen korting meer krijgen. En omdat we korting op
koffie en groen wel een leuke geste vinden voor onze leden,
hebben we ons best gedaan om dit weer ergens in Lelystad
te realiseren.  En zoals jullie in dit blad kunnen lezen, is dat
gelukt!
 
Er zijn twee grote evenementen die volgend jaar plaatsvin-
den, noteer 25 mei, Gardenista, alvast in je agenda en we
gaan kijken of we gezamenlijk naar de Floriade kunnen
gaan. En hou alvast 25 juni vrij, dan organiseren we een
dagreis met de bus naar de Luie Tuinman in en de Tuinen 
van Mien Ruys. Ook een vriend/vriendin of familielid mag
mee om van deze twee mooie tuinen te genieten.  
 
Kijk verder in dit 3e Lelyblad van 2021 voor het programma
van januari tot en met mei. Het wordt een mooi voorjaar!
Bij deze wensen we jullie alvast prettige feestdagen en een
heel fijn, gezond en groen 2022.
 
 

VERJAARDAGSKALENDER!!
 
Je kunt bij ons een verjaardagskalender bestellen. Met
groene foto’s van Lelystad, gemaakt door onze leden. Het
is een hele mooie kalender die te bestellen is voor € 7,50
per stuk. Ook leuk om als cadeautje weg te geven. Bestel
hem via de website.
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Lezing op 19 januari over de tuinen
van Mien Ruys
 
Op 25 juni gaan we met de bus naar de Tuinen Mien Ruys,
kom naar deze lezing om je alvast te verdiepen in de ach-
tergrond en de architectuur van de tuin en de mooie foto’s
te bekijken
 
Monique Bruins Slot, coördinator van de St. Tuinen Mien
Ruys zal deze lezing verzorgen. Samen met vrijwilligers en
betaalde krachten werken ze aan het instandhouden en
vernieuwen van de Tuinen Mien Ruys.
 
De Tuinen Mien Ruys zijn ontstaan door de creativiteit en
het enthousiasme van één vrouw. Tuinarchitect Mien Ruys
heeft 70 jaar haar ideeën over beplanting en tuinarchitec-
tuur gebruikt om fascinerende tuinen te maken. In Dedems-
vaart, waar de Tuinen Mien Ruys zijn,  is zij begonnen met
het experimenteren met planten, vormgeving en materia-
len.
 
Tijdens de lezing met powerpoint-presentatie op 19 janua-
ri wordt je meegenomen op een wandeling door de Tuinen
Mien Ruys en wordt verteld over de markante persoonlijk-
heid van Mien Ruys. En je hoort meer over haar visie op
tuinarchitectuur en in het bijzonder over al haar ontwerpen
in de Tuinen Mien Ruys. Je zult merken dat de Tuinen Mien
Ruys, die sinds 1924 bestaan, nog steeds springlevend zijn
en zich blijven ontwikkelen.
 
Datum: 19 januari
Tijd: Zaal open om 19.45 uur, start om 20.00 uur
Locatie : Duurzaamheidswinkel, Stadhuisplein 51 in
Lelystad
Kosten:  Gratis voor leden, niet-leden betalen € 5,-. Inclusief
een kopje koffie of thee in   de pauze.
Denk aan je QR code!

Koffieochtend 26 jan. en 2 april
Opgelet: De locatie van onze koffieochtend is gewij-
zigd, maar de gezelligheid is onveranderd!
 
Er staan weer twee koffieochtenden gepland, en wel op
woensdag 26 januari en zaterdag 02 april van 10.00-11.00
uur, dus noteer het in je agenda en op je kalender. We zijn
welkom bij Marja Hilberink in Het Tuinhuis op de Groene
Velden nummer 31.
 
In de sfeervolle workshopruimte kunnen we gezellig met
elkaar bijpraten over onze tuinen en andere zaken. De
Finse houtbouw winkel is zeer sfeervol ingericht met
prachtige decoratie en mooie cadeau artikelen. Op de
buiten afdeling kan je rondstruinen langs mooie planten-
bakken, tuinplanten en grappige tuindecoraties.
 
Koffie/thee met een koekje zijn verkrijgbaar voor € 1,50. 
Tijdens deze koffieochtend ontvang je op vertoon van je
Groei&Bloei pasje ook nog eens 15% korting op alle aan-
kopen bij Het Tuinhuis! Neem eventueel een kussentje mee
ivm de houten krukjes en denk aan de QR-code.

Even voorstellen..........
Even voorstellen: ik ben Sandra Bausch en volg, als de
leden van de afdeling G&B Lelystad daarmee instemmen,
Tineke Burger op als penningmeester. De ervaren Tineke
is verhuisd buiten Lelystad, reden voor haar om te stoppen
als penningmeester van onze afdeling. Maar gelukkig is
Tineke er tijdens de jaarvergadering eind februari weer bij,
zodat iedereen afscheid van haar kan nemen. Voor mij zal
het wel even tijd kosten om thuis te raken in het reilen en
zeilen van de afdeling.
Ik ben al sinds 1988 lid van G&B, destijds aangemeld door
mijn schoonmoeder met groene vingers. Maar mijn man en
ik wonen pas sinds 2009 in Lelystad en zijn hier vanuit de
Betuwe naar toe gekomen vanwege water, groen en rust.
En dat bevalt ons prima. Sinds 2016 ben ik met pensioen,
daarvóór had ik een drukke baan waarvoor ik dagelijks met
de trein naar Leiden moest reizen. Meteen na mijn pensioen
ben ik lid geworden van de Volkstuinvereniging De Visarend
en bewerk daar met – meestal – veel plezier mijn tuin van
200 m2. Soms is het ook wel eens zwoegen geblazen, op
de zware klei, met akkerdistel, akkermelkdistel, smeerwor-
tel en meer van dat woekerende wortelonkruid. Inmiddels
ben ik daar ook bestuurslid. En nu maar hopen dat corona
niet al te veel roet in het eten gooit om er een heel mooi
tuinjaar 2022 van te maken. Aan de plannen daarvoor
ontbreekt het zeker niet!
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Lezing door de bijenvereniging en de jaarvergadering 2022 op woensdag 23
februari
 
Voorafgaand aan de jaarvergadering krijgen we een pre-
sentatie door de bijenvereniging Oost Flevoland. Ze zijn,
net als wij, verbonden aan Natuur en Milieu Federatie
Flevoland, kortweg NMFF waarvan we de ruimte van de
Duurzaamheidwinkel gebruiken.
 
Willem Boers, de voorzitter van deze bijenvereniging gaat
ons iets leren over het wel en wee van de bijen en hoe we
door middel van tuinplanten en drachtplanten het de bijen
naar de zin kunnen maken.
 
De lezing begint om 19.30 uur en om 20.30 uur hebben we
een half uur pauze waarin we een drankje schenken.
 
Van harte nodigen wij jullie uit om de jaarvergadering bij te
wonen, deze is alleen toegankelijk voor leden. Te zijner tijd
zal duidelijk worden of wij die in de Duurzaamheidswinkel
kunnen houden of dat er als gevolg van coronamaatregelen
een andere vorm gekozen moet worden. Op het program-
ma staan in ieder geval de algemene en financiële verant-
woording over 2020-2021, activiteiten en begroting voor
2022 en de verkiezing van nieuwe bestuursleden.
 
Sanne Hart heeft per 1-1-2021 haar functie als bestuurslid
neergelegd en Cobie van der Wal en Tineke Burger treden
bij de jaarvergadering af. Joke Meijer, Petra Bergsma en
Sandra Bausch stellen zich beschikbaar als nieuwe be-

stuurders. Joke en Petra draaien al langer mee als kandi-
daat-bestuurders, Sandra enkele maanden. Indien jullie
bezwaar hebben tegen aanstelling van één van deze per-
sonen dan vernemen wij dat graag schriftelijk met een
toelichting. Uiteraard kunnen jullie ook tegenkandidaten
voorstellen zodat sprake kan zijn van echte verkiezingen.
Ook dat moet schriftelijk met een intentieverklaring van de
kandidaat in kwestie. Bezwaren en/of aanmeldingen kun je
indienen vóór 15 januari 2022 via mail (info@lelystad.groei.
nl) of post (Secretariaat Groei&Bloei, Kamp 27 9, 8225 EK
Lelystad).
 
Zoals in de laatste jaarvergadering is gevraagd, stellen wij
de stukken voor de jaarvergadering in de week ervoor aan
jullie beschikbaar. Je ontvangt de stukken na schriftelijke
aanvraag via de bovengenoemde adressen. Je aanvraag
moet uiterlijk 15 februari 2022 in ons bezit zijn. Wil of kun
je de jaarvergadering niet bijwonen dan kun je schriftelijk
reageren. Je reactie wordt dan meegenomen in de versla-
gen en je stem telt ook mee.
 
Datum: 23 februari
Tijd: Zaal open om 19.15 uur, start om 19.30 uur
Locatie: Duurzaamheidswinkel, Stadhuisplein 51 in
Lelystad
Kosten: Gratis voor leden, niet-leden (alleen toegang tot de
lezing) betalen € 5,-. Inclusief een kopje koffie of thee.
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Demonstratie plantenvermeerdering
door Brian Kabbes op 23 maart
 
Heel lang geleden is Brian Kabbes één (ik meen zelfs twee)
keer bij ons geweest. Een lezing ging over de verre plant-
jes-ontdekkingsreizen die ze maken. We zijn een aantal
jaren geleden ook op dagexcursie naar Friesland geweest,
met als toetje de kwekerij van Brian Kabbes in Suamar.
Misschien hebben een aantal van jullie dus al eens eerder
kennis met hem gemaakt.
In maart komt Brian een demonstratie plantenvermeerde-
ring geven.
 
Een van de leukste bezigheden met planten is wel het
vermeerderen ervan.
Planten kunnen ruwweg op twee verschillende manieren
worden vermeerderd. Door zaaien ontstaan nieuwe planten
met unieke eigen kenmerken. Vaak merken we daar weinig
van, maar soms is dat gegeven erg nuttig. Bijvoorbeeld bij
het kruisen van nieuwe planten.
 
Planten kunnen ook langs vegetatieve weg vermeerderd
worden, er ontstaan dan exacte kopieën van de oorspron-
kelijke moederplant. Wanneer men bestaande rassen
(cultivars) van planten wil vermeerderen zal dit vaak de
enige manier blijken te zijn. Gelukkig zijn er verschillende
technieken zoals, stekken, scheuren, afleggen en enten.
 
Tijdens de demonstratie krijgen de aanwezigen uitleg over
de voor- en nadelen van de  verschillende vermeerdering-
methodes en zullen een aantal technieken worden voorge-
daan.
Brian zorgt voor vermeerderingsmateriaal, de gesneden
stekken mogen de aanwezigen meenemen om thuis verder
op te kweken. Tijdens het hele programma is het mogelijk
om vragen te stellen.
 
Datum: 23 maart
Tijd: Zaal open om 19.45 uur, start om 20.00 uur
Locatie: Duurzaamheidswinkel, Stadhuisplein 51 in
Lelystad
Kosten:Gratis voor leden, niet-leden betalen € 5,-. Inclusief
een kopje koffie of thee in                de pauze.
Denk aan je QR code!
 

Rondleiding door het Bultpark door
Peter van Kouwenhoven op 23 April.
 
In de Schouw, aan de zuidkant van de Kempenaar ligt al
sinds jaar en dag een prachtig park, het Bultpark. Ja daar
bij die vijvers en die bruggetjes. Sinds 1974 om precies te
zijn. En aanvankelijk een park waar je gedachteloos door-
heen fietste op weg naar je werk of om boodschappen te
doen. Letterlijk een bult in het landschap met wat bomen
en struiken.
 
Maar in die ruim 40 jaar heeft dit gebied zich ontwikkeld tot
een plek waar jaarlijks meer dan 100.000 bezoekers ver-
toeven. Die genieten van onvoorstelbaar veel thema’s die
in de loop van de tijd zijn uitgewerkt door tal van vrijwilligers,
onder de bezielende leiding van een actief stichtingsbe-
stuur.
 
Voor ‘ons’, de Groei- en Bloeiers zijn er heel veel aspecten
te ontdekken die nauw aansluiten bij onze interesses; we
noemen de bomenroute, de pluktuin, de houtroute, de
plukbloemen, de vruchten- en notenroute, de nestkasten-
route, het vleermuizenhotel, de zintuigentuin…
Kortom teveel om op te noemen.
 
Daarom hebben we zaterdag 23 april een rondleiding door
het park georganiseerd waarin verschillende van deze
thema’s aan de orde komen. En wie kan ons daarbij beter
rondleiden dan Peter Kouwenhoven? We mogen rustig
stellen: de grote inspirator achter het Bultpark.
We verwachten dat deze rondleiding voor menigeen aan-
leiding kan zijn om nog een keer vaker door het park te
fietsen – en te lopen. Tussen de wandelingen en verhalen
door drinken we een kopje koffie of thee.
Er kunnen maximaal 20 personen mee, geef je dus op tijd
op! Aanmelden vóór 21 april.
 
Wanneer: zaterdag 23 april 2022 van 9.30-12.30 uur
Waar: verzamelen op de parkeerplaats van basisschool de
Kring, Schouw 12 03
Kosten: € 3,50 voor leden, niet-leden betalen € 7,50
Aanmelden en betaling: zie achterzijde blad.
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Workshop Zomerse Hanging Basket
op donderdagavond 12 mei.
 
Donderdagavond 12 mei gaan we een workshop volgen:
hanging basket maken met eenjarige planten. Bij Kwekerij
De Stadsweiden in Harderwijk, we doen dit samen met
Groei&Bloei afdeling Harderwijk.  De avond duurt 2 tot 2,5
uur en na afloop reken je de gebruikte materialen en
planten af.  Je kan zelf een  bloembak, mand of iets derge-
lijks meenemen of bij de kwekerij een hanging basket
kopen.
 
Op vertoon van je ledenpas krijg je 10% korting.
 
Belangrijke info: De reiskosten zijn €3,00. Omdat je alle
materialen ter plekke kiest en afrekent, zijn de werkelijke
kosten variabel. Je kunt je aanmelden tot uiterlijk 1 mei.
Voor aanmelden en betaling zie achterzijde van het blad.
 
We vertrekken om 18.20 uur vanaf het Zuiderwagenplein
in Lelystad en starten de workshop om 19 uur bij de Kwe-
kerij.
Locatie: Kwekerij de Stadsweiden, Rietmeen 1-7, 3844HM
Harderwijk.

Tuinkringloop 14 mei bij Ada Robers
 
Zaterdag 14 mei gaan we weer een Tuinkringloop houden.
Natuurlijk voor het ruilen van stekken, zaailingen, gesplits-
te planten, bollen en zaden. Maar ook tuinboeken en
overtollig gereedschap. En omdat het fijn is om elkaar weer
te zien en belevenissen van een tuinier uit te wisselen.
Ondertussen staat er een kopje koffie of thee met een
koekje klaar.
 
Vanaf 9.45 uur gaan we de spullen uitstallen. Planten graag
duidelijk voorzien van naam.  Rond 10.00 uur gaan we
gezamenlijk bij de aangeboden waar langs en krijgen uitleg
over hoogte, kleur, groeiwijze enz.  Daarna kan het  aan-
gebodene van eigenaar wisselen.
 
We mogen weer gebruik maken van de gezellige kapschuur
van Ada Robers. Het adres is Groene Velden 153-155. We
zien je graag verschijnen bij de tuinkringloop. Ook zonder
inbreng van het een en ander ben je van harte welkom.
 
N.B. De tuinkringloop is alleen voor leden van Groei&Bloei.
En wanneer iets geen nieuwe eigenaar heeft gevonden
verzoeken we je om datgene weer mee naar huis te nemen.
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Busreis op zaterdag 25 juni naar De
Luie Tuinman en de Tuinen Mien
Ruys.
 
Na de positieve feedback van de vorige busreis, hebben
we weer een excursie gepland waarbij we gebruik maken
van een grote touringcar. Ditmaal gaan we naar Drenthe
en Overijssel. We vertrekken bij het Zuiderwagenplein ui-
terlijk om 8.30 uur. De bus staat er om 8.15 uur. Zorg dat
je op tijd bent!
 
Rond 9.30 uur komen we aan bij De Luie Tuinman in Ruinen.
Na ontvangst met koffie of thee met taart en een toelichting
op de tuin kunnen we de tuin bezoeken.
 
Wat nu een grote romantische wandeltuin is, die van maart
tot oktober dagelijks zo'n vijftig tot honderd bezoekers trekt,
was in 1982, toen Jan en Nicolette hier arriveerden, een
oude boerderij met 1,2 hectare weiland eromheen. Uitein-
delijk zijn er 25 thematuinen gekomen, die Jan en Nicolet-
te sinds 2008 voor publiek hebben opengesteld. De tuinen
vragen in totaal 60 tot 70 uur tuinwerk per week en het
resultaat mag er wezen. Om 12.30 uur krijgen we hier nog
een lunch en rond 13.30 uur vertrekken we naar Tuinen
Mien Ruys in Dedemsvaart.
 
Als je naar de lezing van 19 januari bent geweest kun je
alles wat je hier over de Tuinen gehoord hebt, nu in het echt
bewonderen.
 
Om 15.30 uur drinken we hier thee of koffie en om 17.00
uur vertrekken we zodat we rond 18.30 uur weer terug zijn
in Lelystad.
Op beide adressen is het mogelijk om planten aan te
schaffen.
 
Denk aan een mondkapje en QR code!
Minimum aantal deelnemers is 35. Bij minder personen zijn
we genoodzaakt de reis te annuleren. Wil je op eigen ge-
legenheid gaan en niet met de bus mee, dan is dat mogelijk,
maar je betaalt dan dezelfde prijs als de busreizigers.
 
Aanmelden vóór  31 mei 2022, vol is vol! Speciale actie:
elk Groei&Bloei lid mag één persoon meenemen voor de
lidmaatschapsprijs.
Leden betalen € 47,50  en niet-leden: € 62,50.

‘Maak kennis met… Silvia Goosen van
’t Pandje”
De kennismaking met Silvia en Patrick Goosen van ’t
Pandje, naaimachinespeciaalzaak aan de Snijdersstraat in
het Lelycentre, werd een leuke ervaring. Als je er binnen-
komt om een klosje garen te kopen kijk je toch minder om
je heen dan wanneer een interview de reden is van het
bezoek. En wat valt er veel te zien! Maar daarover later.
’t Pandje bestaat al 38 jaar en na de start in de Rode Klif is
de huidige locatie de vierde plek in het Lelycentre. Een
prachtige grote zaak, waar klanten uit heel Flevoland en
van verder komen, zelfs vaste klanten die Lelystad hebben
verlaten komen nog steeds in de winkel.
Silvia was als 14-jarige al betrokken bij de zaak van haar
ouders. Het vak trok haar aan en ze ging de opleiding
volgen. Later kwam Patrick er ‘door de liefde’ bij. Zijn
kennis en werk in de richting van metaalbewerking zette hij
om in de passie voor het repareren en onderhouden van
naaimachines. Samen zetten ze de zaak voort. En hoe,
want de kleine winkel van toen onderging een enorme uit-
breiding en werd een begrip in Lelystad.
Een grote wand met naaimachines, maar ook lockmachines
en borduurmachines laat zien hoeveel verschillende ma-
chines er te koop zijn. Bij aankoop van de naaimachine volgt
een demonstratie en begeleiding en na de aanschaf een
les. Vragen mogen daarna altijd worden gesteld en service
wordt verleend in de vorm van onderhoud. Want dat is wat
mensen zich niet realiseren: ook een naaimachine heeft
regelmatig onderhoud nodig om goed te blijven functione-
ren.
Op mijn vraag: Wie zijn jullie klanten, want het naaien van
kleding is in tegenstelling tot vroeger lang niet meer zo lo-
nend, immers er is een groot aanbod aan goedkope kleding.
Het antwoord is verrassend:Lees dit op onze website!!

Tuinen Mien Ruys Confectieborders
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Bestuur
voorzitter
Marion Kamsteeg   06-46277455
penningmeester
Sandra Bausch (aspirant)  
secretaris 
Joke Meijer (aspirant)
algemene bestuursleden
 Reny Jonker
en Petra Bergsma (aspirant)
webmasters / nieuwsbrief
Cobie van der Wal en Petra Bergsma
lezingen, excursies, workshops
Marion Kamsteeg
bloemschikcoördinator
Reny Jonker   0320-253112
website: www.lelystad.groei.nl
e-mail: info@lelystad.groei.nl
postadres: Kamp 27-09, 
8225 EK Lelystad

Aanmeldings- en Betalingsgegevens:
Aanmelden: Meld je aan vóór de uiterste datum via www.
lelystad.groei.nl, ga naar activiteiten en dan kies je onder
programma 2021 de activiteit waarvoor je je wilt opgeven.
Direct na aanmelding krijg je een mail dat je aanmelding
door ons ontvangen is. Zonder tegenbericht gaat de activi-
teit door. Bij annulering van de activiteit nemen wij contact
met je op.
 
Heb je geen computer dan kun je een van de bestuursleden
bellen om je aan te melden.
 
Betaling: Als er kosten verbonden zijn aan deelname is je
aanmelding pas definitief na ontvangst van je betaling op
IBAN:  NL34 INGB 0670 6110 42 t.n.v. Afdeling Lelystad
van de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde
onder vermelding van de activiteit(en) waarvoor je je hebt
opgegeven en je voor- en achternaam.
 
Graag alle activiteiten waar je aan mee wil doen in één keer
aanmelden en betalen.

Plant van het seizoen
 
Skimmia het vier seizoenen wonder
 
Waarschijnlijk kennen de meeste tuinliefhebbers wel de
Skimmia.
Dit is een zeer geliefde plant, vooral vanwege de opvallen-
de bloemen en bessen.
Deze plant kan goed tegen kou en kleurt mooi mee met de
seizoenen.
Wanneer je de blaadjes van deze plant kneust dan ruik je
een Citrus geur, hij hoort dan ook bij de Rutaceae , de
Wijnruitfamilie waar ook onze Citrus planten deel van uit-
maken.
De bessen van de Skimmia blijven er lang aanzitten en
verspreiden een subtiele zoete geur.
Vogels en andere kleine tuindieren zijn geen liefhebber van
de Skimmia bessen, voor ons een groot voordeel want dan
kunnen wij er extra lang van genieten.
De struik houdt van een plek in de halfschaduw of schaduw
maar heeft evengoed wel licht nodig.
Als de grond humusrijk,  vochthoudend en licht zuur is, dan
zal je zien hoe lang en prachtig hij bloeit. Het blad van de
Skimmia is glimmend groen en nu in de herfst verkleuren
de bessen prachtig.
Deze zijn ook leuk te gebruiken in bloemstukjes, blijven lang

mooi en zijn zeer decoratief.
Er zijn veel soorten Skimmia’s bijvoorbeeld: Skimmia Ja-
ponica ’Veitchii’-middelgrote heester met een compacte
groeiwijze.
De vrouwelijke plant bloeit met geurende roomwitte bloe-
men gevolgd door dikke trossen vuurrode bessen. Deze
kun je het beste combineren met een mannelijke plant, de
Skimmia Japonica ‘Rubella’.
Skimmia ‘Reevesiana’: deze plant blijft mooi laag en is
tweeslachtig en bloeit vanaf april met witte bloemen, ook
zonder mannelijke struik in de buurt verschijnen er rode
bessen.
Skimmia ‘Red Berry Bee: is een nieuwe variëteit en heeft
bijzondere donkere grote bessen en samen maken ze volle
dichte trossen die lang aan de plant blijven zitten.
Skimmia Japonica ‘Rubella’ die ik al eerder noemde bloeit
van september tot en met maart met prachtige rode
bloemtrossen en daarna nog in april en mei met crème witte
bloemen.
 
Dit zijn maar een paar van de vele soorten, in het wild groeit
de Skimmia in de bossen van China en andere delen van
Azië, zoals de Himalaya.
De tuinversie is echter ontstaan in een Nederlandse kas.
Elke soort heeft zijn eigen charme en verrichten wonderen


