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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. 

Met dank aan Mw. E. Nelis en Mw. L. Schat voor het beschikbaar stellen van enkele foto’s. 
 

 
Facebook: Groei&BloeiNoordoostpolder Internet: http://noordoostpolder.groei.nl 
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Nou, zo’n zomer en herfst hebben we lang niet gehad. 

Het bleef maar zonnig en droog. Na jaren niet gesproeid 

te hebben in de tuin, heb ik de slangen toch maar weer 

eens uitgelegd. Eén keer per week een fikse sproeibeurt 

heeft, denk ik, toch wel geholpen. Wonderbaarlijk overi- 

gens dat een klein regenbuitje het gazon er direct weer 

bovenop helpt. De kracht van de natuur! 

De vereniging Groei & Bloei afdeling Noordoostpolder werd 

vermeld in het landelijke blad met onze succesvolle tuin- 

concerten in Augustus. En in September hebben we weer 

onze startavond gehad in Aeres met een presentatie over 

de Keukenhof met daarna verkoop van bijzondere bollen. 

Op 6 Oktober: de herfstmarkt met meer dan 50 kramen. 

Waar we vorig jaar met hevige buien te maken hadden, was 

het op die zaterdag heerlijk weer en veel mensen namen de 

gelegenheid te baat om deze gezellige markt te bezoeken. 

Het plan was om op 20 Oktober een paddenstoelenexcur- 

sie te organiseren maar helaas moest de begeleiding om 

persoonlijke redenen afzeggen. We proberen het volgende 

jaar dit toch nog een keer in te plannen. 12 November had- 

den we een zaalavond met Doet Boersma, de kunstenares 

uit Leeuwarden, ze schilderde live met gebruikmaking van 

natuurlijke producten. Een bijzondere ervaring. 

In december hebben we weer onze traditionele bloemschi- 

kavond in kerstsfeer. U leest daarover verderop in dit blad. 

Verder kunt u ook onze oproep lezen om enkele vacatures 

in het bestuur op te vullen. Wij zijn dringend op zoek naar 

mensen die in een gezellige sfeer mee willen helpen om 

leuke, leerzame acties voor onze vereniging te organiseren. 

Goede wil en liefde voor de tuin is voldoende. U hoeft niet 

persé een plantenkenner te zijn. Geef u op en u zult veel 

mensen ontmoeten en kennis opdoen. Niet langer aarzelen! 

En al veel bollen geplant? Het voorjaar komt er echt weer 

aan! 

Fijne dagen toegewenst. Wim Feddes 
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Groei & Bloei avond 

11 december 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 

19.00 Zaal open 

19.30 Demo Franka 

Roenhorst 

20.45 vergevorderde 

cursisten aan het 

werk 

21.45 Verloting 

bloemstukken 

22.00 Einde avond 
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Evenals andere jaren staat de 

decemberavond in het teken van 

de Kerst. Om praktische redenen 

vindt deze dit jaar plaats op een 

DINSDAG, te weten op 11 decem- 

Groei & Bloei avond 

11 december 2018 

Aeres Emmeloord 

Balkan 16 

8303 GZ Emmeloord 

ber. Vóór de pauze kun je kijken naar een demo van Franka 

Roenhorst en daarna zullen we onze eigen vergevorderde 

cursisten aan het werk zien. 

 
Franka Roenhorst is 28 en sinds enige jaren werkzaam bij 

Bloemstylist Hans Zijlstra in Groningen, een creatief bedrijf in 

het noorden van het land. 

Niet alleen in deze bloemenzaak is Franka bloemiste, maar te- 

vens is zij freelancer en werkt zij veel op grote projecten samen 

met andere internationaal bekende bloemisten. Dat zij een 

duizendpoot is in haar branche is wel zeker, want naast haar 

werk in de winkel geeft ze vaak demonstraties en gastlessen. 

Ook competities schuwt zij niet, want regelmatig staat haar 

naam op de deelnemerslijst van diverse wedstrijden. Zo heeft 

ze afgelopen september nog meegedaan aan de Nederlands 

kampioenschappen Bloemsierkunst van het VBW (vereniging 

van bloemist en winkelier), waar ze de vijfde plaats behaalde. 

En heel recent is zij eerste geworden op het vak event van VBW 

regio noord met het thema ‘Sparkling Christmas’. Zij maakte 

hiervoor een prachtige alternatieve Kerstboom. Dus, zeker 

weten, ze kan ons als geen ander inspiratie geven voor de 

aankomende Kerst. 

 
En ná de demonstratie van Franka gaan onze eigen bloem- 

schikkers aan de slag en geven u nóg meer inspiratie. Een be- 

dankje voor hen is hier zeker op zijn plaats. Fijn dat we weer 

op jullie mogen rekenen!! 

Aan het eind van de avond worden alle bloemstukken verloot. 

De lootjes hiervoor zijn op de avond zelf te koop. 

Foto: Ron de Vries Fotografie 
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Nieuws 

 
 
 
 

Afscheid Tineke Helaas heeft Tineke Barneveld besloten het bestuur van 

de afdeling te verlaten. Zij vindt het moeilijk om haar kwekerij met de 

bestuurstaken te combineren. Natuurlijk zullen we haar nog wel eens te- 

genkomen binnen de Groei & Bloei, want zij blijft beschikbaar als vrijwil- 

liger. Tineke, bedankt en succes met de kwekerij. 

 
Tuinontwerpcursussen Er is nog plaats bij de tuinontwerpcursus die starten in 

2019. De cursussen omvatten 6 avonden. Kosten: € 62,50 voor leden (niet leden 

€ 72,50). Voor meer info: Elly Kloosterboer-Blok, tel: 0622413627 of email info@ 

goldhoorngardens.nl 

 
Koffie Omdat het Aeres ons in de loop der tijd steeds meer voor de koffie bere- 

kent, voelen wij ons als bestuur helaas genoodzaakt om vanaf januari 2019 tijdens 

de Groei & Bloei avonden een bijdrage voor de koffie te vragen. Het leek ons goed 

dit van tevoren te vermelden in deze Polderbloei. 
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Kerstworkshop 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wil je je huis ook opfleuren en in kerstsfeer bren- 

gen? Of zoek je een gezellig uitje voor jezelf en/ 

of een vriend(in)? Schrijf je dan in voor de kerst- 

workshop van de Groei & Bloei. 

Deze wordt gegeven door Stien Brandsma (en haar 

medewerkers) van bloemisterij Kleefstra in Emme- 

loord. Er zijn twee avonden waarop de workshop 

gegeven wordt en op elke avond kunnen slechts 

10 deelnemers inschrijven. Er zijn nog maar en- 

kele plaatsen vrij; dus wil je verzekerd zijn van een 

plaatsje? Schrijf je dan snel in! 

Alle materialen worden verzorgd en aan het eind 

van de avond ga je gegarandeerd met een mooi 

kerststuk naar huis. 

 
Datum: 3 en 4 december 

Locatie: Bloemisterij Kleefstra, 

Noordzijde 18D in Emmeloord 

Aanvang: 19.30 (winkel open vanaf 19.15) 

Prijs: € 35,00 (incl. koffie/thee) 

Opgave: vóór 27 november bij Doke Maris, 

d.maris@solcon.nl 

Geef bij de opgave aan welke avond je voorkeur 

heeft! 
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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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Binaire kerstpuzzel 

• Er mogen niet meer dan twee dezelfde cijfers direct naast elkaar of direct onder elkaar 

worden geplaatst. 

• Elke rij en elke kolom moet evenveel nullen als enen bevatten. 

• Elke rij is uniek en elke kolom is uniek. Een willekeurige rij mag echter wel hetzelfde ingevuld 

worden als een willekeurige kolom. 

Welke nummers staan er in de gekleurde vakjes? Lever je oplossing op de Groei & Bloei avond van 

11 december in. Uit de goede oplossingen wordt die avond één winnaar getrokken. 
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Bon oplossing kerstpuzzel 2018 
Nummer vakje links onderin: 

Nummer vakje rechts bovenin: 

Naam 

Adres 



Terugblik Herfstmarkt 
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Zaterdag 6 oktober was de veertiende herfst- 

markt van Groei & Bloei in het Aeres college. 

Al vóór tienen liepen de eerste bezoekers bij de 

kwekers langs, die buiten stonden. Zelf heb ik voor 

aanvang nog wat planten geruild met een bekende 

en liep ik me niet veel later te verlekkeren bij een 

kweker. Maar ja, dacht ik, die plantjes koop ik na 

afloop wel! 

Nog maar net binnen, kon ik niet om een bollen- 

kraam heen en liep niet veel later met een tas vol 

cyclamen met prachtig getekend blad en wat bollen 

weer naar buiten om de fietstas te vullen. Daarna 

heb ik heerlijk rondgelopen en gekeken. Het aan- 

bod was zeer divers. Van tassen tot sieraden, van 

viltwerk tot knollen, van honing producten tot nest- 

kastjes timmeren, van heerlijke broden tot zaden, 

van hortensia's tot kalebassen. Tientallen kramen 

vol met prachtige producten. 

Heerlijk om weer eens rustig rond te neuzen. De 

sfeer was zeer gemoedelijk en het was gezellig druk. 

Bekenden kom je altijd wel tegen en we hebben met 

een hele club heerlijk aan de koffie met vlaai geze- 

ten. Daarna ben ik de rest gaan bekijken en ik heb 

het bezoek afgesloten met een kopje soep. 

De plantjes die ik 's morgens vroeg had gezien 

waren trouwens uitverkocht. Er lag alleen nog een 

naamkaartje in het lege kratje...... 

 
Een bezoeker 
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www.vroegophoveniers.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De herfst heeft haar 

charmes... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vroegop Hoveniers 
Steenwijkerweg 17a 

8316 RH Marknesse 
 

T (0527) 20 38 16 

 
E info@vroegophoveniers.nl 

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


Half maart tot 1 juli geopend 

www.detuinplantenmarktens.nl 

www.facebook.com/detuinplantenmarktens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De Tuinplanten Markt Ens 
 
 

 

 

 
 

volop hangpotten 

perkgoed geraniums 

fuchsia's groenteplanten 

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


Herfst: wat de tuin betreft, wordt het steeds ru 

wel een paar duizend bollen op mij te wachten, m 

Plant in de picture 

 

 

 
 

stiger. Er liggen nog 

aar ik heb geen haast 

om die te planten. Eind november/begin december is vroeg genoeg: ‘laat 

planten = laat bloeien’ en zo kunnen wij vaak in april ook nog genieten van 

sneeuwklokjes, Iris reticulata en krokussen, naast allerlei andere bollen. 

Op mijn dagelijkse ‘rondje tuin’ zie ik de vele cyclamen met prachtig opval- 

lend blad, de eerste veelbelovende helleborusknoppen, maar ook het vaak 

bijzondere blad van diverse wintergroene varens. 

Over de Tongvarens, Asplenium scolopendrium, met mooie glanzende bla- 

deren, heb ik al eens geschreven, maar er zijn vele andere groenblijvende 

varens, waarvan onderstaande soorten hier in de borders staan: 

 
Cyrtomium falcatum en Cyrtomium fortunei var. clivicola zijn twee IJzer- 

varens met een beetje leerachtige glimmende blaadjes in de vorm van een 

zeis of sikkel; vandaar de naam: IJzervaren 

Falcatum heeft lange bladeren van rond de 50 cm en hier hebben ze meer 

dan 10 paar tegenover elkaar staande 5-10 cm mooie glimmende ovaal 

tot lancet/sikkelvormige blaadjes, met altijd één blaadje op/aan de top. 

Clivicola is een compactere vorm: de blaadjes zijn lichter van kleur en min- 

der glanzend. Deze Cyrtomiums zijn eigenlijk rots varens en zouden het 

dus goed moeten doen in drogere muurtjes en rotsspleten, maar, eigen- 

wijs als ik ben, plantte ik jaren geleden bovenstaande variëteiten gewoon 

in onze zavelige schaduwborders, tussen de Hosta’s en Helleborussen en 

daar hebben ze het goed naar hun zin. 

 
Het geslacht Dryopteris bestaat uit vele variëteiten, waarvan er diverse 

in onze tuin te vinden zijn. Twee ‘uitersten’ die hier groeien, zijn: Dryop- 

teris affinis ‘Crispa Congesta’ (Bonsaivaren) met mooi compact geveerd 

gekroesd blad, dat als een soort trechter recht omhoog groeit. Het is een 

prachtige dwergvorm, die niet hoger wordt dan 25 cm. In strenge winters 

is het beter om hem te beschermen: echt betrouwbaar winterhard is hij 

niet. 

Een van de mooiste varens, die hier staat is de uit Japan afkomstige 40 cm 

hoge Dryopteris sieboldii (Manvaren); met zijn prachtige grove, groene 

leerachtige bladeren wijkt hij af van de andere (meestal) fijn geveerde 
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Dryopteris variëteiten. Deze plant heeft nl. handvormige grote 

geveerde bladeren, die twee aan twee tegenover elkaar staan, 

waardoor hij een echte blikvanger is. Deze Manvaren houdt van 

een half beschaduwde niet te droge plaats. Het enige nadeel is, 

dat hij pas eind mei zijn nieuwe bladeren laat zien. 

 
Ook staan hier enkele Polystychum variëteiten (ook wel Naald- 

varens of Niervarens genoemd) met prachtige wintergroene 

bladeren zoals b.v. Polysticum polyblepharum. Opvallend helder- 

groene langwerpige geveerde bladeren, die bovendien ook nog 

mooi glimmend zijn, sieren deze plant. Vanwege de ontelbare 

bruine stroschubben, die op de bladstelen en aan de onderkant 

van de nerven te zien zijn, wordt deze ook wel Glansschubvaren 

of Glansschildvaren genoemd. Ze zijn hier ondertussen ruim 40 

cm geworden. 

Polystychum Aculeatum, ook wel Stijve Naaldvaren genoemd, 

heeft mooie rechtop groeiende, langwerpige leerachtige ge- 

veerde glimmende bladeren, die een soort trechter vormen. De 

planten hebben in de loop der jaren een hoogte van rond de 50 

cm bereikt. 

Polystichums houden van een vochtige schaduwrijke plaats in 

kalkrijke grond: in de polderklei doen ze het daarom erg goed. 

Door hun opvallende glanzende geveerde bladeren zijn het echte 

blikvangers in de schaduwborders. Zet ze niet direct op de voor- 

grond: elk jaar worden ze een stukje hoger en breder en op den 

duur vragen ze nogal wat ruimte. Hier staan ze gecombineerd met 

andere groenblijvende planten als Helleborus, Uncinia, Beesia, 

Cyclaam, Asarum, Heuchera: de verschillende blad- en kleurvor- 

men zorgen (vooral ook in de winter) voor een mooi groen plaatje. 

Er staan hier nog meer groenblijvende varens, maar die bewaar 

ik voor een volgende keer 

Het oude varenblad komt niet altijd even mooi de winter door, 

toch knip ik dat pas af, wanneer de nieuwe groeipunten zich in 

het late voorjaar laten zien. En……… als u varens heeft: volg dan 

eens het schitterende proces van het ontvouwen of afrollen van 

de lange tongen of geveerde bladeren. Wies Voesten 
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Kerst bij Intratuin 

Adverteerder vertelt 
 

 
 

Op het moment dat ik dit stukje schrijf, 15 oktober, zijn 

wij nog druk bezig met de kerstopbouw. In onze korte 

broek wel te verstaan. Want wat schijnt de zon nog volop 

en wat een contrast met de handel waarmee we bezig 

zijn. Sinds januari smeden we al plannen voor de nieuwe 

kerstshow en vanaf september zijn we al druk met de 

opbouw. 

 
Maar nu, wanneer jullie dit lezen, draait onze kerstshow 

alweer op volle toeren. Yes, het is weer gelukt! Twee 

maanden lang opbouwen betekent ca. 2500 arbeidsu- 

ren, 80 uitgevouwen kunstkerstbomen, 250 kersthuisjes 

in onze presentatie, meer dan 100.000 ledlampjes, 2.000 

opgehangen kerstballen en kersthangers en niet te verge- 

ten het allerbelangrijkste: de passie en het enthousiasme 

die al onze medewerkers steeds weer tentoonspreiden. 

En allemaal met hetzelfde doel voor ogen: samen genie- 

ten mét onze klanten van ons pronkjuweel: de kerstshow. 

 
Tijdens de kerstopbouw werd ons nieuwe winkelmagazijn 

ook nog opgeleverd, zodat we het oude magazijn van 250 

m2 konden omtoveren tot winkelvloerruimte. En omdat 

workshops steeds populairder worden hebben we met- 

een een eigen, vaste workshopruimte gecreëerd. 

 
In deze ‘Groei en Bloei’ vindt u nog een leuke actie van 

een kopje koffie of thee met een appelgebakje. Dit, in 

combinatie met de hele show die nu staat, lijkt me vol- 

doende reden om een kijkje te komen nemen. Tot snel! 

Met groeten, Joost Munsterman. 
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Excursie 

Datum: za. 19 januari 

Tijd: 10.00 uur 

Lindeweg 36, Luttelgeest 

 

Excursie tulpenbroeierij vanVilsteren 

Stef van Vilsteren is zo gastvrij ons 

een excursie op zijn bedrijf te geven. Ga je zaterdag 19 januari 

mee naar zijn tulpenbroeierij? 

 
In 1950 krijgt pionier Johan van Vilsterende boerderij aan de 

Lindeweg toegewezen. Hij runt daar samen met zijn vrouw het 

traditionele akkerbouwbedrijf. Echter, wanneer zoon Chris in 

het bedrijf komt, zien ze een toekomst in een combinatie van 

akkerbouw en tulpenteelt. 

 
De tijd gaat verder en in 2011 dient de volgende generatie zich 

alweer aan. Zoon Stef besluit dan bij zijn vader in het bedrijf 

te stappen. Het is zijn wens om, naast het kweken van tulpen- 

bollen, een tulpenbroeierij op te zetten. In januari 2012 gaan 

de eerste VaVi tulpen naar de veiling en al snel breidt deze tak 

zich uit. In 2016 zijn alle bedrijfsgebouwen ’s winters in gebruik 

en ontstaan er ideeën voor nog verdere uitbreiding. Een jaar 

later zijn alle plannen rond en kan er gebouwd worden. Er komt 

een nieuwe kas en de plukhal wordt verlengd. Waar mogelijk 

worden processen gemoderniseerd en geautomatiseerd. Om 

aan de eisen van de huidige tijd te voldoen, wordt er tevens een 

nieuwe water- en ketel- 

ruimte ingericht. 

 
En het resultaat? Bijna 70 jaar nadat Johan van Vilsteren aan de 

Lindeweg begon, is het bedrijf uitgegroeid tot een compleet 

tulpenbedrijf: een resultaat om trots op te zijn. Vandaar dat zij 

de deuren graag openzetten voor iedereen die een kijkje in de 

keuken wil nemen. 

 
Opgave: Joany Troost, email: joanytroost@gmail.com 

Kosten: € 1,50 p.p. 
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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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Terugblik Beervelde 
 

 

 
 

Op een mooie warme nazomerdag gingen we 

met de bus vanuit Emmeloord, via Lelystad 

naar de tuindagen van Beervelde. Na een 

rustige rit kwamen we tegen 11.00 uur aan en 

konden vlakbij de ingang uitstappen. Na het 

ophalen van de kaartjes konden we het land- 

goed op. 

De laan naar het landhuis staat al vol met kwe- 

kers uit diverse landen. Wat is er veel te zien. 

Diverse kwekers hebben een showtuin ge- 

maakt en die trokken de aandacht. De kwekers 

hebben hun mooiste bloeiende planten mee. 

Anderen hebben prachtige struiken en bomen 

mee in herfsttooi. Kruiden, alpine plantjes, iris- 

sen, hortensia's enz. alles is er te koop. Natuur- 

lijk zijn er diverse stands met voorjaarsbollen in 

soorten en maten. Zaden waren maar beperkt 

verkrijgbaar. Brocante, ornamenten, kassen en 

gereedschap waren ruim vertegenwoordigd 

achter het landhuis. De strengen verse knof- 

look werden goed verkocht. 

Te eten en te drinken was er voldoende, al 

waren bij sommige locaties de wachtrijen lang. 

Het park zelf heeft mooie grote bomen, waar- 

van diverse in herfstkleuren. Genieten! 

Even na drieën was het weer verzamelen bij de 

bus. Ook de rit terug verliep zonder vertragin- 

gen en na een tussenstop bij Lelystad reden we 

om kwart voor 7 De Deel weer op. 

Nadat alle planten weer waren uitgeladen ging 

een ieder zijn weg. Een geslaagde dag! 

Ellen Nelis 
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voor familie, 
vereniging en bedrijf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

op zoek naar de luxe variant 
van met een groep op stap? 
Netl biedt 3 groepshotels aan met: 

 Privacy hotelkamer met gemak eigen badkamer 

 Grote groepsruimte met tafels en loungehoek 

 Professionele keuken 

 Privétuin met kampvuur en BBQ plaats 

 Catering optioneel en in café restaurant 

 Groepshotel in park met ook 2 kampeerterreinen 

Inspirerende locatie bij Voorsterbos 

en Rijksmonument Waterloopbos 

Pitch & Putt Golf, beachvolleybalvelden, obstacle parcours, 

open zwem- en viswater 

 Doordeweeks te boeken voor één of meer nachten 

 Voor heisessie, presentatie, training, cursus en familiedagen 

 
 

Info en boekingen: 

Peter Euverman 

Hospitality Coördinator 

 

Leemringweg 19 - 8317 RD Kraggenburg - T. 0527-203043 - E. info@netl.nl - netl.nl 

mailto:info@netl.nl
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Bestuursleden gezocht 

Als bestuur van Groei & Bloei afdeling Noordoostpolder 

zijn wij dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. 

Volgend jaar maart loopt de zittingstermijn van twee 

bestuursleden af. Het huidige bestuur bestaat uit 6 

personen en dat willen we graag zo houden, want al- 

leen een volledig bestuur kan de vele activiteiten van 

onze vereniging organiseren. Meer handen maken licht 

(bestuurs)werk! 

 
Is dit iets voor jou? 

Het bestuur stelt ieder jaar het programma samen 

en voert dit, samen met vrijwilligers, ook uit. Dus een 

hands-on bestuur, met veel enthousiasme en gezellig- 

heid. Specifieke capaciteiten zijn niet nodig, wel wat 

vrije tijd en hart voor onze vereniging. We vergaderen 

gemiddeld één keer per maand. 

 
Interesse? 

Ben je zelf geïnteresseerd in een functie binnen ons be- 

stuur om zo een bijdrage te leveren om onze afdeling in 

stand te houden en verder te brengen? Of ken je iemand 

waarvan je denkt dat hij of zij een geschikt bestuurslid 

zou zijn? Laat het ons weten. Het huidige bestuur zal 

deze mensen actief benaderen. 

 
Ook voor vragen over het werk van het bestuur, kun je 

één van de huidige bestuursleden aanspreken tijdens 

een afdelingsactiviteit, maar natuurlijk kun je ook een 

mail sturen naar de voorzitter: wfeddes@hotmail.com. 

We kijken uit naar jouw reactie! 

 

 

23 

mailto:wfeddes@hotmail.com


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
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Gardenista 

 
 

Eéndaagse reis: 

Gardenista 

17 mei 2019 

Ophemert. 

 

De landelijke Groei & Bloei 

presenteert met trots het 

nieuwe jaarlijkse buitenevent Gardenista. 

Dit evenement wordt gehouden van 15 t/m 19 mei 2019. 

Het landgoed Ophemert wordt dé plek waar je alles kunt 

vinden omtrent groen en groenbeleving. 

Gardenista is een tuinbeurs; een tuinevenement. Maar 

tegelijk ook veel méér dan dat. Het is een bijzondere 

samensmelting van de groene wereld met amusement 

en gastronomie. Naast groenexperts, heerlijke gastro- 

nomie onder andere uit de eigen moestuin, bloemschik- 

kunst en amusement is het een plek waar je inspiratie 

kunt opdoen voor je eigen tuin en advies kunt inwinnen 

over een eigen tuinontwerp of tuinvraag. Of wil je liever 

een workshop volgen? Over bijna elk onderwerp wordt 

wel een doe-activiteit gegeven. Je kunt je eenvoudig 

opgeven tijdens je bezoek aan Gardenista. Er zijn tal van 

deelnemers die eenvoudige laagdrempelige activiteiten 

aanbieden. Maar ook het volgen van meer diepgaande 

masterclasses behoort tot de mogelijkheden. Kortom, 

een evenement met veel mogelijkheden. 

 
Onze afdeling Noordoostpolder wil hier een ééndaagse 

reis naar toe organiseren, en wel op vrijdag 17 mei. Bij 

het drukken van deze Polderbloei was de prijs van deze 

dagreis nog niet bekend. In de volgende editie zal hier- 

over meer bekend zijn. 

 

Voor opgave en inlichtingen: 

Elly Kloosterboer-Blok Mob. 0622413627 

E-mail info@goldhoorngardens.nl 

Voor meer informatie over Gardenista: 

www.gardenista.com 
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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
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East Anglia 

 
 

Meerdaagse tuinreis 

East Anglia 

15 t/m 20 augustus 2019 
 
 
 
 
 

Meerdaagse tuinreis naar East Anglia 

 
Het lijkt nog ver weg, maar we zijn weer 

druk bezig met het organiseren van een 

meerdaagse tuinenreis. Het is de bedoeling 

dat we volgend jaar van 15 t/m 20 augustus 

2019 naar East Anglia gaan. 

 
De tuinen in Essex, Suffolk en Norfolk bezit- 

ten die klasse, waarvoor bezoekers naar En- 

geland komen. We willen klassieke tuinen 

zoals Helmingham Hall bekijken, maar ook 

staan er bezoeken gepland van tuinen waar 

we nieuwe ontwikkelingen zien. Hierbij te 

denken valt aan tuinen als The Old Vicarage 

en Hyde Hall met bloemenweiden en gravel 

gardens. In Essex bevindt zich ook de tuin 

van één van de `grand ladies of horticul- 

ture` Beth Chatto. Zij heeft met haar ma- 

nier van tuinieren onbetwist een stempel 

gedrukt op de Britse tuinkunst. Al met al 

de moeite waard om nu alvast voor deze 

mooie tuinreis in te schrijven. 

 
De kosten van deze reis zijn nog niet be- 

kend. Zodra daar meer over weten, zullen 

we dat melden in de volgende Polderbloei. 

Inlichtingen en aanmelden voor deze reis: 

Elly Kloosterboer-Blok Mob. 0622413627, 

E-mail. info@goldhoorngardens.nl 
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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 

 

 

 

Boerderijwinkel met vers fruit, 

groente, eieren, puur sap, 

honing, Citrus -/peulvruchten, 

uien en aardappels etc. 

 
Fruit uit eigen 

boomgaard Juni-aug: 

Kersen 

Aug-sep: Pruimen 

Gehele jaar; Appels, peren 

 
Streekproducten van eigen 

kersen, 

pruimen en appels. 

 
Unieke Sinterklaas en 

Kerst cadeautjes 

 
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
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Gardenista zoekt vrijwilligers 

Zoals je elders in dit blad kan lezen, wordt Gardenista een nieuw 

evenement van Groei & Bloei. Alles wat met de vereniging te maken 

heeft, krijgt hier een plekje. Uiteraard kan bloemschikken hier niet 

ontbreken! Hiervoor wordt een grote tent ingericht. Maar óók daar- 

buiten zal er bloemwerk te zien zijn, te weten: in en rond het kasteel, 

bij de horeca en op het podium waar optredens plaatsvinden. Kortom: 

bloemschikken krijgt een mooi gezicht op Gardenista. 

Natuurlijk kan de organisatie dat niet alleen. Wij zoeken hiervoor vrij- 

willigers. 

 
Wat moet er gebeuren? 

• Op 14 mei leveren alle deelnemers aan de bloemschikwedstrijd 

hun creaties aan in de centrale tent. Ze zullen wegwijs moeten worden 

gemaakt in de tent en geassisteerd worden bij het installeren van hun 

werkstuk. 

• Op 15, 16, 17, 18 en 19 mei is de tentoonstelling van de wedstrijd- 

stukken en worden in de tent tal van activiteiten rond bloemschikken 

georganiseerd die moeten worden begeleid. 

• Ook bij het maken van bloemwerk in en rond het kasteel in de 

dagen voordat Gardenista begint (13 en 14 mei) is assistentie nodig. 

Bloemstylisten zullen samen met bloemschikstudenten delen van het 

kasteel, de loopbrug, het restaurant en de podia aankleden. Ook zij 

zullen wegwijs gemaakt moeten worden op het terrein en wellicht kun 

je ze een handje helpen. 

 
Vind je het leuk om één of meerdere dagen of dagdelen mee te helpen? 

Dan zijn wij je erg dankbaar! Als je een hele dag komt helpen, vergoe- 

den we de reiskosten en verzorgen wij de lunch en koffie/thee/fris ge- 

durende de dag, daarnaast krijg je 2 vrijkaartjes voor het evenement. 

Ook krijg je passende kleding zodat men kan zien dat je ‘in dienst’ bent 

van Gardenista en zorgen we ervoor dat je je auto goed kan parkeren. 

Voor opgave: Betsie Grondman (lambertha58@gmail.com). 

Geef daarbij meteen aan welke dag(en) of dagdelen je beschikbaar 

bent in de periode van 13 t/m 19 mei 2019. 
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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  

4 februari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 

20.00 Opening (zaal open 

vanaf 19.30) 

20.10 Presentatie 

De Vlinderstichting 

21.00 Pauze 

21.15 Vervolg presentatie 

22.00 Einde avond 
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Vlinders en libel- 

len spreken zeer 

tot de verbeelding. 

Wat is een kleurige 

Groei & Bloei avond 

4 februari 2019 

Aeres Emmeloord 

Balkan 16 

8303 GZ Emmeloord 

bloemenwei of een waterpartij in de zomer 

zonder deze prachtige dieren? De Vlinder- 

stichting komt er vanavond over vertellen. 

 
Vlinders zijn geliefde insecten bij veel mensen. 

Ze hebben een hoge aaibaarheidsfactor en 

mooie kleuren. Toch gaat het in Nederland 

niet zo goed met de vlinders. Van de 70 soorten 

die ons land rijk was, zijn er 18 uitgestorven, 

terwijl 30 van de overgebleven soorten op de 

rode lijst staan. De Vlinderstichting zet zich in 

voor het behoud en herstel van vlinders in ons 

land. Daar profiteren niet alleen de vlinders 

van, maar ook andere plant en diersoorten. 

 
De ongeveer 60 soorten libellen in Nederland 

zijn een stuk minder bekend, maar ook hier zet 

De Vlinderstichting zich voor in. Het zijn bijzon- 

der fraaie dieren en zeggen daarbij veel over 

de kwaliteit van hun leefomgeving. Ze brengen 

het grootste deel van hun leven onder water 

door. 

 
Tijdens deze lezing zullen we een kijkje nemen 

in de intrigerende levenswijze van vlinders en 

libellen. Hoe komen ze de winter door? Waar 

ontmoeten ze elkaar? Welke soorten kun je in 

je tuin, of in de omgeving verwachten? Hopelijk 

vormt deze avond een aanzet om zelf buiten 

op zoek te gaan naar deze prachtige insecten. 
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We verwelkomen onze nieuwe leden en we hopen u een keer te zien bij één 

van onze activiteiten 

 

Mevr M. Vreeburg 

Mevr W. Dingemans 

Mevr R. Haarsma 

Mevr F. Visser 

S. Van Beek 

M. Droog-Smit 

Mevr B. M. van Ham 

Mevr L.C. Dibbits 

Mevr M. Wolf 

Netl De Wildste Tuin Bv 
 

 

Kopij aanleveren 

Wilt u kopij aanleveren voor het lentenummer? Lever dit dan vóór 25 januari in. Dit 

kan per mail naar Joany Troost, joanytroost@gmail.com. 

 
 

 

Nieuwe leden 

31 december 2018 

T/M 31 december 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/

