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Colofon 

De Polderbloei is een uitgave van de vereniging Groei & Bloei afdeling Noordoostpolder. Het wordt 

kosteloos naar alle leden van deze afdeling gestuurd en komt 4x per jaar op vaste tijdstippen uit. 

Voor vragen, opmerkingen, advertenties of bijdragen voor de Polderbloei kun je contact opnemen 

met de redactie Joany Troost – van der Hooning per mail: joanytroost@gmail.com. Voor algemene 

informatie neem je contact op met één van de bestuursleden (zie pagina 4). Vormgeving door 

Hanneke Anema-Troost. Webmaster: Antonie Neve, antonie.neve@kpnmail.nl 

Met dank aan Mevr. B. Apeldoorn voor het beschikbaar stellen van enkele foto’s. 
 

 
Facebook: Groei&BloeiNoordoostpolder Internet: http://noordoostpolder.groei.nl 
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Bestuur 
 

 

 

 

 

 

Voorzitter: Wim Feddes 

Dollardstraat 6, 8303 LE Emmeloord 

Tel.: 0527 697719 

wfeddes@hotmail.com 

 
Penningmeester: Bob Brug 

Noordermiddenweg 2-I, 8311 RA Espel 

Tel.: 0527 - 61 26 54 

benabrug@planet.nl 

 
Bloemschikcoördinator en ledenadministratie: Doke Maris 

Zwarte Zeestraat 11, 8303 EV Emmeloord 

Tel.: 06-51375918 

d.maris@solcon.nl 

 
Algemeen lid: Ank Nienhuis 

Lindeweg 6, 8305 AM Emmeloord 

Tel.: 0527-699409 

ankenharrinienhuis@gmail.com 

 
Algemeen lid: Tineke Barneveld 

Kalenbergerweg 12-1, 8315 PG Luttelgeest 

Tel.: 06-13072609 

tineke.barneveld@gmail.com 

 

Redactie: Joany Troost – van der Hooning 

Espelerweg 7 – 1, 8303 HV Emmeloord 

Tel.: 0527-612427 

joanytroost@gmail.com 
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Wij zijn net terug van een bezoek met onze leden aan de 

Tulpenpluktuin. Een fijn ontvangst en een mooi verhaal, 

hoe ze er toe gekomen zijn om met de pluktuin te begin- 

nen. Gewapend met een mooie bos tulpen konden we 

weer huiswaarts keren. 

 
Na een late winter en een kort voorjaar braken opeens 

warme dagen aan en kon je de tuin bijna dagelijks zien 

groeien. Een fantastische tijd; alle plannen kunnen nu uit- 

gevoerd worden. Elk jaar denk je dat er goede combinaties 

zijn gemaakt. Maar gelukkig bepaalt de natuur zelf hoe het 

uiteindelijke resultaat eruitziet. 

Het bestuur is dit voorjaar weer enkele keren bijeen ge- 

weest en er zijn allerlei plannen gemaakt. We hebben ge- 

sproken met verschillende afdelingen in het rayon, uitleg 

gegeven over de jaarlijkse dorpenkeuring aan het bestuur 

van het 10-dorpenoverleg en overlegd met de Open Tui- 

nen Dagen commissie. Deze dagen vinden dit jaar plaats 

op 30 juni en 1 juli rondom Kraggenburg. Wij stonden op 

de Groenmarkt in Emmeloord met een stand ter promotie 

van Groei & Bloei. Op 14 mei hadden we onze jaarlijkse 

bloemschikdemonstratie avond. Daar heeft de bloemisterij 

Kleefstra weer mooie dingen laten zien. 

Voor 28 juni staat de ééndaagse tuinenreis naar Duitsland 

op het programma. U kunt zich nog voor de reservelijst 

opgeven. 

In Augustus organiseren we weer de ZeebodemTuinconcer- 

ten; altijd een fantastisch evenement. En dan is het even 

stil tot September. U kunt ons programma verderop in dit 

blad lezen. 

Ik wens u in ieder geval een mooie, vruchtbare en bloem- 

rijke zomer toe. Tot ziens op één van de evenementen. 

 
Wim Feddes 

 
5 

Van de voorzitter 
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Groei & Bloei avond  

10 september 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 

20.00 Opening 

(zaal open 

vanaf 19.30) 

20.10 Presentatie 

Keukenhof 

H. de Mooij 

21.00 Pauze 

21.15 Bollenmarkt 

22.00 Einde avond 
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Groei & Bloei avond 

10 september 2018 

Aeres Emmeloord 

Balkan 16 

8303 GZ Emmeloord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Henk de Mooij, Manager Parkbeheer Keukenhof, 

vertelt ons vanavond hoe de Keukenhof een ultiem 

voorjaarsgevoel creëert. 

 
Henk is sinds 6 jaar parkmanager van de Keukenhof. 

Hij vindt het een uitdaging ieder jaar weer een prach- 

tig park aan te leggen voor de meer dan 1,4 miljoen 

bezoekers uit alle hoeken van de wereld. Zij leveren 

daarmee een grote bijdrage aan de toeristische- en 

de bloemensector in Nederland. Honderd bloembol- 

lenkwekers leveren de bloembollen voor het park en 

vijfhonderd bloemenkwekers nemen deel aan de bloe- 

menshows in de verschillenden paviljoens. 

De missie van Keukenhof is het internationale en zelf- 

standige showvenster van de Nederlandse sierteelt- 

sector zijn, met de nadruk op bolbloemen. 

Vóór de pauze vertelt Henk de Mooij hoe de Keu- 

kenhof een ultieme voorjaarsbeleving creëert, want 

bezoekers willen genieten en geïnspireerd worden. 

Een goede infrastructuur en voorzieningen zijn daarbij 

essentieel. 

Ná de pauze zal er een bollenmarkt zijn waar diverse 

ondernemers hun bollen te koop aanbieden. 
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OF 

TOP ORGANICS 

Zaterdag van 09:00 - 15:00 
Maandag t/m vrijdag op afspraak. Fabrieksweg 1 Emmeloord 

 
 
 
 

 

 

AFHALEN BEZORGEN: 

MESTKORRELS, 
CHAMPOST, COMPOST, 

TEELAARDE 
zowel gangbare als biologisch per karretje of per zak. 

 
Iedere zaterdag tussen 09:00 en 15:00 

Fabrieksweg 1 Emmeloord 

 

 
U kunt   uw groenafval ook bij ons storten,  

wij verwerken dit op een verantwoorde wijze 
tot groencompost. 

€ 25,- enkelasser en € 35,- tandemasser 
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Terugblik Open Tuindagen 

Over de drempel geholpen! 

Reeds vele malen hadden we ons zelf de vraag ge- 

steld: zullen we onze tuin openstellen voor een gro- 

ter publiek, of zijn we daar toch nog niet aan toe? 

Moet de tuin helemaal ‘af’ of, is die nu al boeiend 

genoeg, óók voor anderen? De vraag om mee te 

doen aan de Open Tuinendagen rondom Kraggen- 

burg op 30 juni en 1 juli, heeft ons over de drempel 

geholpen! 

 
Met schitterend weer mochten wij als starttuin in 

totaal 260 bezoekers verwelkomen. 

De reacties van de bezoekers tijdens het weekend 

waren zonder uitzondering méér dan lovend; over 

onze tuin, over de twee standhouders en, zoals we 

van onze ‘collega tuineigenaren’ begrepen, óók over 

hun tuinen en de exposanten daar. Voor ons was 

daarbij een leuke ervaring te horen en te zien (door 

toegestuurde foto’s van bezoekers) hoe anderen 

naar jouw tuin kijken en die beleven. Een pluim voor 

onze noeste arbeid van de afgelopen tien jaren. 

 
Nu we over de drempel zijn geholpen, stellen wij 

onze tuin wederom open. Dat doen we in het week- 

end van zaterdag 15 en zondag 16 september van 11 

tot 16 uur. Onze prairietuin met vele grassen is dan 

op z’n mooist. U bent allen van harte welkom! 

Eiko de Vries & Eveline Volmer. 

 

Tuin: Pronkjewail op ’t Nije Laand 

Datum: 15 en 16 september, 11.00 tot 16.00 uur 

Adres: Hertenweg 5, Kraggenburg 

Entree: geen 

Foto: Gerrit Schuil 

9 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

tuinadvies en ontwerp • tuinaanleg • tuinonderhoud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het bedrijf voor uw tuin! 
 

Vragen over uw tuin? 

Neem contact op met hoveniersbedrijf Hendrickx, te Espel. T. 0527-271088 of E. info@hendrickx.nu 

mailto:info@hendrickx.nu
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Bloemschiklessen 

Ook dit jaar starten we in september met onze bloem- 

schikcursus, bestaande uit 8 maandelijkse lessen. 

 
De lessen worden gegeven door 2 enthousiaste docen- 

ten. Co Orsel verzorgt al vele jaren de lessen voor de 

(ver)gevorderde bloemschiksters. Hannie Pepping geeft 

lessen op beginnersniveau en aan de iets gevorderde 

cursisten. 

Vóór iedere les ontvangt u een opdracht met voorbeel- 

den en een toelichting. Aan de hand hiervan koopt u zelf 

de materialen en maakt u tijdens de les, passend bij uw 

eigen smaak en wensen, een bloemstuk. De docenten 

leggen groepsgewijs uit, maar begeleiden u zo nodig 

ook individueel. Daarnaast steekt u ook veel op van uw 

medecursisten. 

Voor alle lessen geldt dat u een avond in een gezellige 

sfeer ontspannen bezig bent en met een mooi werkstuk 

naar huis gaat! 

 
Praktische informatie: 

De cursus start in september en eindigt in april 2019. 

De lessen van Co Orsel (op dinsdag, woensdag en don- 

derdag) worden in beginsel gegeven in het Aeres Col- 

lege in Emmeloord. De lessen van Hannie Pepping op 

dinsdag en donderdag vinden plaats in de sfeervolle 

bezoekersruimte van de Lancaster Garden aan de Lin- 

deweg in Emmeloord. 

 
De kosten van de lessen bedragen voor leden € 55,00 en 

voor niet-leden € 80,00 

Voor verdere informatie en opgave kunt u mailen naar 

Doke Maris: d.maris@solcon.nl 

mailto:d.maris@solcon.nl


Adverteerder vertelt 

open dag Flevosiergrassen 

8 september 
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Flevo Siergras open dag 

Zaterdag 8 september , 

10:00 tot 17:00 uur 

Kalenbergerweg 12-1, 

Luttelgeest 

 
 

 
Van hobby naar passie… met nog vele uitdagingen in 

het verschiet. 

 
Wat ooit is begonnen in de achtertuin van ons huis, is uit- 

gegroeid tot een serieus bedrijf. 

Een aantal jaar geleden zijn we klein begonnen met onze 

siergrassenkwekerij. We huurden een stuk grond en zijn 

gestart met planten, verzorgen, observeren, advies geven 

en verkopen van siergrassen. Dit ging zó goed dat we op 

een gegeven moment op zoek moesten naar een eigen 

locatie om zo onze toekomst plannen beter vorm te kun- 

nen geven. 

 
Afgelopen maart zijn we daarom verhuisd naar de Kalen- 

bergerweg in Luttelgeest, waar toen het kweekveld nog 

niet was aangelegd. We hebben, naast de dagelijkse werk- 

zaamheden, al veel klussen voltooid en inmiddels staan 

alle planten op hun plek en zijn we weer open voor publiek. 

 
In de toekomst gaan we een grassentuin, bamboebos, 

siertuin/borders en verschillende voorbeeldtuinen inrich- 

ten. Ook willen we een ruimte creëren om koffie & thee te 

schenken en groepen te kunnen ontvangen. Kortom… nog 

plannen genoeg! 

 
Omdat siergrassen het best tot hun recht komen in de zo- 

mer en vooral in de herfst willen we u nu uitnodigen voor 

een open huis. Graag laten we u zien wat we tot nu toe 

hebben gerealiseerd. Tot zaterdag 8 september. 
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Plant in de Picture 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liriope muscari: Leliegras. 

Leliegras is een prachtige groenblijvende najaarsbloeier met blauwe druifjes- 

achtige bloeiaren. De mooie stevige, lange smalle (of wat bredere) op gras lijkende 

bladeren blijven wintergroen. De planten zijn goed winterhard en worden tussen 

de 30 en 50 cm hoog: ze zijn dus ook goed te gebruiken als bodembedekkers. 

Lirope muscari houdt van een vochtige goed doorlatende grond, soms op een wat 

zonnige plaats, maar ze gedijen het best in de halfschaduw tot schaduw. Mest de 

planten bijna niet, anders krijg je veel blad en weinig bloem! 

Op den duur worden het prachtige grote pollen, met veel opvallende dikke bloei- 

aren, die de borders van augustus tot oktober van extra kleur voorzien. 

Mocht het blad door vorst/uitdrogende wind/sneeuw in de winter lelijk geworden 

zijn, knip dan eind maart, voordat de nieuwe scheuten te zien zijn, de planten 

helemaal terug. Je kunt ze dan ook gemakkelijk delen. 

 
Onderstaande soorten staan hier tot volle tevredenheid in de border: 

** Liriope muscari groeit hier al jaren in de schaduw en de grote groene pollen 

bloeien vanaf september met vele prachtige paarsblauwe aren. 

** Lirope muscari ‘Monroe White’ staat hier nog niet zo lang. De witte aren, die ook 

vanaf september pas te zien zijn, steken mooi af tegen het donkergroene blad. 

** Liriope muscari ‘Gold Banded’: met mijn voorliefde voor planten met bont blad, 

ontbreekt deze graslelie hier natuurlijk niet in de tuin. De dikke gebogen, brede 

bladeren vallen op door de crème gele rand. Op diverse plaatsen in de zon zijn de 

vele paarse aren nu (15 augustus) al te zien. Het contrast van blad en bloem is erg 

mooi. Wies Voesten 
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Half maart tot 1 juli geopend 

www.detuinplantenmarktens.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Tuinplanten Markt Ens 
 
 

 

 

 
 

volop hangpotten 

perkgoed geraniums 

fuchsia's groenteplanten 

www.facebook.com/detuinplantenmarktens 

http://www.detuinplantenmarktens.nl/
http://www.facebook.com/detuinplantenmarktens
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Terugblik Zeebodem 

Tuinconcerten 

 

 

 

 

 

 

 

En wat hebben we afgelopen augustus genoten van de 

twee Zeebodem Tuinconcerten in de Lancaster Garden te 

Emmeloord. Niet alleen de musici, maar ook het gewel- 

dige weer en de ambiance van de prachtige tuin maakten 

het een zeer geslaagd evenement. 

Vrijdagavond 3 augustus was het eerst de beurt aan ‘Them 

Lewis Boys’. Zij brachten een prachtig eerbetoon aan Rock 

’n Roll legende Jerry Lee Lewis, maar daarnaast speelden ze 

ook blues, boogiewoogie, country en gospel. Een geweldige 

avond waarbij menigeen swingende danspassen maakten. 

De zondagmiddag daarna werd er opgetreden door het 

strijkkwartet ‘La Dolce Vita’. Met hun muziek van Mozart, 

Bach en Cole Porter zetten zij een geheel andere stijl neer. 

Zij vertolkten hun passie voor muziek op een geweldige 

wijze; zó passend bij de tuin waarin zij speelden. 

 
Juist de grote verscheidenheid van beide concerten maak- 

ten dit evenement zo bijzonder. Twee totaal verschillende 

repertoires en dus ook twee maal een heel ander publiek. 

Al met al kunnen we terug kijken op twee mooie concerten 

die mede mogelijk zijn gemaakt door diverse sponsoren. 

Maar daarnaast mogen we zeker al onze vrijwilligers niet uit 

het oog verliezen, want zonder hun hulp was dit alles niet 

tot stand gekomen. Een bedankje voor hun en de tuineige- 

naren is hier zeker op zijn plaats!! 
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Herfstmarkt 
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Groei & Bloei Herfstmarkt 

zaterdag 6 oktober, 

10.00 tot 17.00 uur 

Aeres Emmeloord 

Balkan 16 

8303 GZ Emmeloord 
 

 

Op zaterdag 6 oktober organiseren inmiddels voor de 

veertiende keer onze Groei & Bloei herfstmarkt. 

 
De herfstmarkt staat elk jaar weer in het teken van veel 

gezelligheid, leuke koopjes, lekker bijpraten en nieuwe 

ideeën opdoen. Ook dit jaar hebben we weer circa 50 

leuke standhouders gevonden, die ons een gevarieerd 

aanbod tonen. Het assortiment is breed. Van kwekers 

met diverse specialiteiten, tuinontwerp, bloemwerk, 

proeverijen tot aan sieraden en andere kunst. Ook zijn 

er veel leuke sfeerartikelen, kookkunsten, boeken en 

allerlei hebbedingetjes. 

Kom gerust met het hele gezin, want ook aan de kin- 

deren hebben we gedacht. Ook voor hen zijn er activi- 

teiten. 

 
En als je al de kraampjes langs bent geweest, kun je nog 

lekker na-genieten op het terras. Even een kopje koffie 

met eventueel wat lekkers. De sfeer is altijd gezellig en 

ongedwongen. 

 
Leden hebben gratis toegang; alleen op vertoon van de 

ledenpas. 

Niet leden betalen voor de entree 3,50 euro per persoon. 

Kinderen tot 12 jaar gratis 

 
Voor meer informatie: www.herfstmarktnop.nl of www. 

noordoostpolder.groei.nl 
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Hét adres voor... 
honden- en kattenliefhebbers 

Welkoop is hét adres voor alles wat met buitenleven te maken heeft en levert 

een totaalassortiment op het gebied van hond en kat. Hierbij kun je denken aan een compleet 

voedingsassortiment en verzorgingsproducten, maar ook aan speeltjes en accessoires. 

Voor advies op maat nodigen we je graag bij ons uit. Tot snel in onze winkel! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EMMELOORD Industrieweg 6 Tel.: 0527 - 699629 
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BEERVELDE 

13 oktober 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 
In de vorige Polderbloei heeft u het ook al kunnen le- 

zen. De jaarlijkse tuindagen van Beervelde worden dit 

jaar van 12 t/m 15 oktober gehouden. We gaan daar, in 

samenwerking met de afdeling Lelystad, zaterdag de 

dertiende als dagreis heen. 

 
De Tuindagen in Park Beervelde, een grafelijk kasteeldo- 

mein in het hart van de Oost-Vlaamse bloemenstreek, zijn 

met haar 230 exposanten en meer dan 20.000 bezoekers 

een begrip. Het is op Europees niveau een schatkamer voor 

de meest veeleisende plantenliefhebber. 

Beervelde biedt tevens aan zijn bezoekers, samen met een 

muzikale omlijsting, een ruime keuze op het gebied van de- 

coratie en antiek voor de tuin en zijn omgeving, ambachten, 

kinderanimatie, workshops en culinaire streekproducten 

die voor een harmonieuze totaalbeleving zorgen. Er heerst 

een fijne atmosfeer en het wordt een gezellige uitstap met 

vrienden of familie. Beervelde is een plaats waar twee keer 

per jaar tuinvrienden elkaar in een natuurlijke omgeving 

ontmoeten. 

Voor opgave: Elly Kloosterboer-Blok info@goldhoorngar- 

dens.nl of telefoon 06-22413627. 

De kosten zullen, afhankelijk van het aantal deelnemers, 

rond de € 30,00 zijn. 
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Cursus tuinontwerpen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is alweer enige tijd geleden dat we een cursus tuinontwer- 

pen hebben gegeven. Daarom is het goed om dit weer eens te 

organiseren voor degenen die plannen hebben hun tuin (of een 

deel van hun tuin) te veranderen. 

 
Je steekt er veel van op. Zo leer je te kijken naar verschillende 

kleuren en bladvormen. Wat doen bijvoorbeeld meerdere blad- 

vormen naast elkaar? En hoe is dat het best te combineren? Maar 

ook: hoe kun je je tuin verder het best inrichten? Wat is handig en 

wat kun je beter vermijden? En waar kun je het best welke plant 

neerzetten? Het zijn allemaal vragen die aan de orde komen. Het 

is een mooie cursus voor mensen die meer willen weten over tui- 

nieren en het inrichten van de tuin. 

De cursus wordt verzorgd door Piet Boersma en Elly Klooster- 

boer-Blok en er zijn nog enkele plaatsen vrij. 

De cursus bestaat uit 5 lesavonden en één avond tuinbezoek. 

Kosten: € 62,50 voor leden (niet leden € 72,50). 

Voor meer informatie Elly Kloosterboer-Blok 0622413627 of 

email: info@goldhoorngardens.nl 
 

23 

mailto:info@goldhoorngardens.nl


24 24 

Siergras en Bamboe voor 
in de tuin en op het terras. 

 

Luttelgeest 
T. 06-13072609 

 
 
 
 
 
 

BEZOEKERSTUIN 

TUINONTWERP – ADVIES 

WORKSHOPS 

DIA PRESENTATIE 

ENGELS LANDLEVEN WINKEL 
 

 

 

Goldhoorn Gardens en Engels landleven winkel www.goldhoorngardens.nl 

Klutenweg 13, 8314 PB Bant Tel. 0527-261525 Mob. 0622413627 

http://www.goldhoorngardens.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloemisterij Kleefstra 
Noordzijde 18D 

8302GL Emmeloord 

tel: 0527-613577 
 

 

Advies & contact 

T 06 - 47 85 24 79 | info@strakgazon.nl 

 

 

Het gazon altijd 
moeiteloos strak 
met uw robot 

STRAKGAZON.NL 
 
 
 

Het gemak 
van perfectie 

mailto:info@strakgazon.nl


Boswandeling 

paddenstoelen 
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Nu woont uw redactielid toch al enkele 

decennia in de Noordoostpolder, maar dat 

zich hier het eerste officiële paddenstoelen- 

reservaat van Europa bevindt……… dat wist 

ik niet. Tijd voor een boswandeling naar dit 

bijzondere gebied! Gaat u mee? 

Boswandeling 

paddenstoelen 

zaterdag 20 oktober 

Het paddenstoelenparadijs in het Leemringveld is het eerste Europese 

paddenstoelenreservaat. In 2008 werd dit gebied, van ruim 120 hectare 

bos en voormalig landbouwgrond, door Natuurmonumenten aangebo- 

den aan de Nederlandse Mycologische Vereniging ter gelegenheid van 

hun 100-jarig bestaan. Vanaf het begin was het de bedoeling dit gebied 

op zijn Zweeds in te richten tot een uitgestrekt weidelandschap met 

daarin vrijstaande bomen met paddenstoelen. Op dit moment zijn er 

ruim 600 soorten paddenstoelen te vinden op deze plek. 

 
Tijdens de wandeling zullen de heer en mevrouw van Duuren ons vertel- 

len over paddenstoelensoorten, hun eigenschappen en groepsindeling 

met samenlevers (mycorrhiza), verteerders (saprofyten) en opeters (pa- 

rasieten). Mocht u vragen hebben? Stel ze gerust, want als leden van 

de Nederlandse Mycologische Vereniging weten zij echt alles over pad- 

denstoelen. 

 
Om 13.30 verzamelen we bij Partycentrum De Voorst waar we gezamen- 

lijk een kopje koffie drinken. Daarna rijden we naar de parkeerplaats van 

het reservaat aan de overzijde van de Leemringweg. 

Praktische tip: Denk aan stevig schoeisel en sportieve kleding, zo nodig 

regenkleding. Loepje, spiegeltje en notitieboekje aanbevolen! 

 
Datum: zaterdag 20 oktober, 13.30 uur 

Vertrekpunt: Partycentrum De Voorst & Pannenkoekenhuis 

De Strooppot, Leemringweg 29 in Kraggenburg 

Duur excursie: ca. 2 uur 

Prijs: leden € 7,00 p.p. (niet leden € 7,50) 

Opgave: vóór 18 oktober via de website 

www.noordoostpolder.groei.nl óf bij Joany Troost, 

tel: 0527-612427 of joanytroost@gmail.com 
 

27 

http://www.noordoostpolder.groei.nl/
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Voor een bloeiende, groene tuin 

bent u bij boomkwekerij 

Stolwijk aan het juiste adres! 
 

 

• Laurierstruiken 

• Coniferen  en taxus 

• Sierheesters 

Zowel voor bedrijven als particulieren! 

We zien u graag op de kwekerij! 
 

 

Boomkwekerij R.  Stolwijk 

Lindeweg 8, 8315 RC Luttelgeest 

www.boomkwekerijstolwijk.nl 

info@boomkwekerijstolwijk.nl 06-28143828 
 
 
 

 

Emmeloord Tuin & Park 

Nagelerweg 8 

8304 AB Emmeloord 
0527 630 970 

 
Akkrum – Berlikum – Bolsward – Dalen – Dronten – Groningen - Emmeloord – Oldehove – Oude Pekela – Smilde – Zeewolde – Zijldijk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.groenoordbv.nl 

info@groenoordbv.nl 

http://www.boomkwekerijstolwijk.nl/
mailto:info@boomkwekerijstolwijk.nl
http://www.groenoordbv.nl/
mailto:info@groenoordbv.nl


29 

Enke

•

 le

8 se

d

pte

a

mb

t

er

a o

Op

p

en da

e

g F

e

lev

n

osier

r

gra

i

ss

j

en

tje

 
• 10 september Groei & Bloei avond met de Keukenhof en bollenmarkt 

• 6 oktober Herfstmarkt 

• 13 oktober Eéndaagse reis naar Beervelde 

• 20 oktober Boswandeling paddenstoelen 

• 12 november Groei & Bloei avond met Doet Boersma 

• 11 december Groei & Bloei kerstavond (op een dinsdag!!) 

Misschien goed om nadrukkelijk te vermelden dat onze kerstavond dit jaar op een 

dinsdag valt. Om praktische redenen is het dit jaar niet gelukt om deze avond op een 

maandag te organiseren!! 

 
Privacy wetgeving 

Ook wij als Groei & Bloei hebben te maken met de nieuwe privacy wetgeving, de 

AGV van de Europese Unie. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan op: 

https://www.groei.nl/privacy-statement 

http://www.groei.nl/privacy-statement


 
 
 
 
 

 

BOMENVERKOOP 
.EU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Leibomen Dakbomen Bolvormen Solitair 

Leverbaar zowel in pot als uit vollegrond 

Boomkwekerij Versprille 

Hertenweg 25, Kraggenburg • Tel. 0527 25 25 86 / 06 22 30 28 57 

Email: info@bomenverkoop.eu 

Geopend maandag t/m vrijdag 09.00 - 17.00 uur. Zaterdag 09.00 - 16.00 uur 

www.bomenverkoop.eu 

mailto:info@bomenverkoop.eu
http://www.bomenverkoop.eu/
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Vaartweg 83 

8311 AA Espel 

 
T 06 - 38 78 98 91 

F 0527 - 27 18 30 

 
www.reijnoudthoveniers.nl 

info@reijnoudthoveniers.nl 

 
 

 

Gezellige boerderijwinkel met 

vers fruit, groente, eieren, 

honing, Citrus -/peulvruchten, 

uien en aardappels etc. 

Fruit uit eigen boomgaard 

Juni-aug: Kersen 

Aug-sep: Pruimen 

Gehele jaar; Appels 

Streekproducten van eigen 

kersen, 

pruimen en appels 

Terras met koffie, thee of softijs 

APPELPLUKDAGEN 

Zaterdag 9 en 16 sept. 

10.00-16.00 

 
Voor meer info en 

mogelijkheden: 

bezoek de website of kom eens 

langs 

Fruitbedrijf Hoekstra 
Oosterringweg 24-1 Luttelgeest 

Tel: 0527-202895 

http://www.reijnoudthoveniers.nl/
mailto:info@reijnoudthoveniers.nl


Terugblik tuinreis van 

28 juni 
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Met 57 personen vertrokken wij vanaf een 

zonovergoten de Deel richting Garten Moor- 

riem in Elsfleth-Moorriem. 

Na een rit van 3 uur kwamen wij bij de 300 jaar 

oude boerderij aan. We begonnen met koffie 

en heerlijke bütterkuche. Langs de boerderij 

was een smalle strook met keien en diverse 

grassen. Direct achter de boerderij lagen di- 

verse tuinkamers op kleur. Daarna liep je over 

een bruggetje naar een later aangekocht stuk 

land. Hier lagen prachtige ronde borders langs 

het gazon met veel vaste planten. Doordat er 

smalle paadjes door de borders liepen kon 

je deze tuin van alle kanten goed bekijken. 

Nadat de nodige planten bij de kwekerij van 

eigenaar verwisselden reden we naar de vol- 

gende tuin. 

Park der Gärten in Bad Zwischenahn is een 

tuin van 14 hectare met 40 modeltuinen en 

30 plantensoorten verzamel tuinen. Het is een 

soort Appeltern. 

We begonnen hier met een lunch. Wat was 

hier veel te zien; vijvertuinen, Japanse tuin, 

grassen tuin, rozentuin en noem maar op. 

De tuinen hadden een mooie variëteit wat 

verharding en andere materialen betreft. De 

borders in het park op kleur met veel eenja- 

rige waren prachtig. De tijd was te kort om 

alles goed te kunnen bekijken. 

Halverwege de terugweg hadden wij een stop 

bij het van der Valk hotel in Zuidbroek. Hier 

stond in een aparte (warme) zaal een buffet 

voor ons klaar. We hebben heerlijk gegeten 

en het laatste uur naar Emmeloord was zo 

voorbij. Tegen half negen reden we voldaan 

de Deel weer op. 

Ellen Nelis 
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www.hazenbergtuinkassen.nl 

Voor al uw vaste tuinbeplanting 

met advies op maat! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kalenbergerweg 11-1  |   8315 PD  Luttelgeest 
 

Rianne: 06 30 13 12 21 |  Tel: (0527) 20 28 08 |  info@grimmegroencentrum.nl 

Kijk voor actuele openingstijden op onze website. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
•Tuinkassen 

 
•Orangerieën 

 

•Overkappingen 

 
•Maatwerk 

 

Hazenberg Tuinkassen & Orangerieën 

Zuiderringweg 13-I • 8317 RA Kraggenburg 

Tel.: 0527 - 240 374 

 

www.hazenbergtuinkassen.nl 

http://www.hazenbergtuinkassen.nl/
mailto:info@grimmegroencentrum.nl
http://www.hazenbergtuinkassen.nl/


Groei en Bloei avond 

12 november 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 

20.00 Opening (zaal open 

vanaf 19.30) 

20.10 Presentatie 

Doet Boersma 

21.00 Pauze 

21.15 Vervolg presentatie 

22.00 Einde avond 
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Doet Boersma is een Friese 

landschapsschilder met passie. 

Vanavond laat ze ons zien hoe 

bloemen en schilderkunst een 

fascinerende combinatie kan zijn. 

Groei & Bloei avond 

12 november 2018 

Aeres Emmeloord 

Balkan 16 

8303 GZ Emmeloord 

 

Doet Boersma, geboren in Wjelsryp in 1958, doorliep de 

lerarenopleiding Ubbo Emmius (tekenen en handvaardig- 

heid) in Leeuwarden en de Kunstacademie Minerva in Gro- 

ningen. Ze is naast schilder ook artistiek leider en directeur 

van Kunstacademie Friesland. Ze geeft les in het kunstvak 

en vindt het schitterend te zien hoe studenten zich ontwik- 

kelen. Tevens is Doet nauw betrokken bij de organisatie van 

Leeuwarden Culturele Hoofdstad van de EU. 

 
In het thema ‘landschap’ kan Doet haar kunstenaarschap 

kwijt: kleur, vorm, sfeer (van veelal het Friese landschap), 

dynamiek en abstracties. Dit resulteert in een bombarde- 

ment van kleur, want zij is een colorist als geen ander, maar 

ze schuwt ook ingetogenheid niet. In haar schilderijen zijn 

meer figuratief werk te zien, alsook abstracties van land- 

schappen. Dit werk bestaat steeds naast elkaar in haar car- 

rière als schilder. 

 
Doet schildert behalve landschappen, licht en lucht ook 

andere processen van de natuur. 

Hierbij gaat het b.v. om de grote metamorfose van de sei- 

zoenen, zaaien, geur en kleur (verleiding voor insecten), 

wortels, groei en vruchtbare aarde. Tijdens de lezing van 

vanavond vertelt ze over dit thema, laat een overzicht zien 

van deze schilderijen en demonstreert ze haar nieuwe werk- 

wijze. Met deze spectaculaire werkwijze met zeer natte verf 

en afdrukken van planten in de verf, neemt ze kijkers mee in 

het ontstaansproces van haar schilderijen. 
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Voorjaarsactie 
 

 
 

Daarnaast ontvang je ook: 
• Het juli/augustus nummer 

• Special‚ De Natuurlijke tuin‘ t.w.v. € 8,95 

 
 

Vul onderstaande bon in en stuur die op naar: 

Ledenadministratie Groei & Bloei 

afdeling Noordoostpolder 

Zwarte Zeestraat 11 

8303 EV Emmeloord 
 
 
 

 
Ja, ik word lid van Groei en Bloei 

Naam:    

Adres:    

Postcode:   Plaats:  

E-mail:     

Voor het lidmaatschapsgeld krijg ik een acceptgiro toegestuurd. 

 
Bon opsturen naar: Ledenadministratie Groei & Bloei afdeling Noordoostpolder 

Zwarte Zeestraat 11, 8303 EV Emmeloord 
 
 
 

Een abonnement op Groei en Bloei betekent automatisch een lidmaatschap van de 

vereniging Groei & Bloei en omgekeerd. Leden kunnen deelnemen aan de activiteiten 

van de afdeling in de woonomgeving of andere afdelingen. Word je lid van de afdeling 

Noordoostpolder ontvang je tevens kosteloos dit afdelingsblad. Het lidmaatschap loopt 

van 1 januari t/m 31 december en wordt stilzwijgend jaarlijks verlengd. 

Word nu lid van Groei en Bloei 
en betaal slechts € 9,95 voor heel 2018 



39 

 

 
 

W 

onze activiteiten 

 
Mevr S.O. Beijleveld Emmeloord 

Mevr A. Hazenberg Kraggenburg 

Mevr E. Kuiper-KlaassenEmmeloord 

Mevr J. Hut Tollebeek 

Mevr W. Gaanderse Luttelgeest 

Mevr G.J. Drijfhout Luttelgeest 

Mevr T. Houweling Emmeloord 

Mevr E. Post Urk 

e hopen u een keer te zien bij één van 
 

 
Mevr N. ter Veen Emmeloord 

Hr P. Doorn Ens 

Mevr I. Hoekstra Kraggenburg 

Mevr A. Hadders Kraggenburg 

Mevr R. Groot Kraggenburg 

Mevr T. Geerts Luttelgeest 

Mevr T. Kramer Urk 

Mevr J. Kraai Vlagtwedde 

 

Kopij aanleveren 

Wilt u kopij aanleveren voor het winternummer? Lever dit dan vóór 24 oktober in. 

Dit kan per mail naar Joany Troost, joanytroost@gmail.com. 
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30 september 2018 

T/M 30 september 2018 

mailto:joanytroost@gmail.com
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Bloemisterij en kwekerijwinkel 

Voor kleur in huis en tuin moet u bij 

van Bentem zijn! 

Bloemen en planten van de kweker 

zijn goedkoper en beter! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wij hebben ook 

een webshop 

 

 

Nu ook voor al uw 

bloemwerk 

Verse snijbloemen 

Boeketten 

Rouw- en trouwwerk 

Balieboeketten 

Zaalversieringen 

Abonnementen 

Wij bezorgen ook! 
 
 
 

Naar gelang het seizoen 

hebben wij oa. in onze 

kwekerijwinkel: 

Violen 

Vaste planten 

Bloembollen 

Div. potterie 

Sfeer en kado artikelen 

Potgrond 

Meststoffen 

Zomerperkgoed (grootste 

sortiment in de regio, met 

aparte soorten en kleuren) 

 
 
 
 
 

 
Oosterringweg 2A, Marknesse, 

Tel 0527-201823 

www.vanbentemsierteelt.nl 

Hele jaar geopend van ma t/m za 9.00-18.00 uur 

vrijdag koopavond tot 21.00 uur 

http://www.vanbentemsierteelt.nl/

