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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. B. Apeldoorn voor het beschikbaar stellen van enkele foto’s. 
 

 
Facebook: Groei&BloeiNoordoostpolder Internet: http://noordoostpolder.groei.nl 
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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 
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Na de week van vorst en sneeuw in Januari 

denk je toch gauw: laat nu het voorjaar maar 

beginnen. De dagen worden al zichtbaar lan- 

ger en ik zag al sneeuwklokjes voorzichtig hun 

kleur bekennen. Het weer kan nog alle kanten 

op maar de eerste tekenen van groei zijn er al 

weer. Voor u ligt ons voorjaarsnummer 2019. 

Er staan weer allerlei wetenswaardigheden en 

verenigingsnieuws in. We hebben weer veel plan- 

nen tot en met de zomer. Noteer voor uzelf de 

data waarop we Groei & Bloei avonden hebben 

en wanneer we op stap gaan naar Gardenista 

of kwekers of mooie tuinen. We proberen elke 

maand iets leuks en leerzaams te verzinnen. Tot 

nu toe lukt dat aardig. Zo zijn we in Januari bij 

een Tulpenbroeierij aan de Lindeweg geweest en 

hebben daar een geweldige uitleg gekregen hoe 

het in bloei trekken tot op de dag kan worden ge- 

manipuleerd met water, warmte en licht. Prach- 

tig! In Februari hadden we de presentatie van de 

Vlinderstichting. Zorgwekkend hoe van de 70 

soorten in Nederland er al 18 zijn uitgestorven 

en er 30 op de rode lijst staan. Wellicht kunnen 

wij met tuinieren een kleine bijdrage leveren tot 

instandhouding van deze prachtige dieren. In 

maart hebben we onze jaarlijkse ledenvergade- 

ring waarin het bestuur aan u verantwoording zal 

afleggen over het afgelopen jaar, zowel organisa- 

torisch als financieel. Dit hoeft niet lang te duren 

maar wij hechten daar wel veel waarde aan. Wij 

hebben behoefte aan uw inbreng en suggesties 

zodat we telkens iets beter en aantrekkelijker 

worden om lid te worden of te blijven. 

Groet van Wim Feddes 
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Van de voorzitter 
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Groei & Bloei avond 

11 maart 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma: 

19.00 Zaal open 

19.30 Jaarvergadering 

19.45 Dia serie tuinenreis 

2019 Piet Boersma 

20.45 Pauze 

21.00 Vervolg dia serie 

21.45 Einde avond 
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Het eerste kwartier van 

deze avond staat in 

het teken van de jaar- 

vergadering van onze 

Groei & Bloei avond 

11 maart 2019 

Aeres Emmeloord 

Balkan 16 

8303 GZ Emmeloord 

afdeling. Daarna geven we het woord aan ons 

eigen afdelingslid Piet Boersma. Zoals je wellicht 

al weet, organiseren Piet en Elly Kloosterboer in 

samenwerking met Garden Tours komende zo- 

mer weer een mooie tuinenreis voor ons. 

Dit jaar is de bestemming East Anglia en deze vindt 

plaats van 15 t/m 20 augustus 2019. Ter voorberei- 

ding is Piet al in diverse tuinen geweest en van- 

avond maakt hij ons alvast warm voor deze trip. 

Hij laat ons enkele foto’s zien die hij tijdens deze 

reis heeft gemaakt. 

Ook al besluit je aan het eind van de avond niet 

mee te gaan met deze reis; toch is het de moeite 

om deze prachtige dia serie te komen bekijken. 

 
De agenda van de korte jaarvergadering ziet er als 

volgt uit: 

1. Opening en mededelingen 

2. Jaarverslag 

3. Verslag kascommissie en benoeming 

nieuw lid 

4. Behandeling en verantwoording van de 

jaarrekening 2018 van de penningmeester 

Vaststelling van de begroting voor 2019 

5. Bestuursverkiezing 

 
Mw. J. Troost is aftredend en niet herkiesbaar. Er 

wordt nog gezocht naar een vervang(st)er voor 

haar. 
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Groei 

& Bloei afdeling Noordoostpolder versturen af en toe een mail 

naar ons ledenbestand. Het geeft ons de mogelijkheid om de laat- 

ste nieuwtjes door te geven. Wil je daarom je mailadres bij ons 

bekend maken door het invullen van onderstaande bon? Je kan 

deze inleveren op de Groei & Bloei avond. Onder de ingeleverde 

bonnen verloten we drie vogelzaadhouders.Nb: de vogelzaadhou- 

der is op de avond van 11 maart ook te koop voor slechts € 14,95 

 

Ja, ik geef mijn email adres zodat ik het laatste nieuws van Groei 

& Bloei afdeling Noordoostpolder digitaal kan ontvangen. 

 

Naam: 

Email: 

Ik heb geen email adres, maar wens schriftelijk op de hoogte gehouden te worden. 
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Helleborus- en Tulpendagen 

in de Nop
Heeft u veel over helleborussen gehoord en/of ge- 

lezen en altijd al in de tuin willen planten, maar u 

weet niet zo goed, hoe u deze groenblijvende voor- 

jaarsbloeiers kunt toepassen in uw borders? Op vier 

vrij- en zaterdagen en één zondag, te weten: vrijdag 8, 

zaterdag 9 en zondag 10 maart, vrijdag 15 en zaterdag 

16, vrijdag 22 en zaterdag 23, vrijdag 29 en zaterdag 30 

maart bent u welkom in De Stekkentuin, waar u in deze 

tijd al volop kunt genieten van vele vroegbloeiende 

bollen, maar vooral van de honderden helleborussen in 

allerlei kleurschakeringen. In de borders vindt U talrijke 

bijzondere soorten en variëteiten van deze opvallende 

voorjaarsbloeiers: zowel groot- als klein bloemig, maar 

ook enkel-, anemoon- en dubbelbloemig. 

Op het erf kunt u rond wandelen tussen de zelf ge- 

kweekte bloeiende zaailingen. 

** Gratis entree en koffie. 

** Meer informatie: www.destekkentuin.nl 

Tijdens deze open dagen kunt u ook terecht bij Tulpen- 

rondleiding.nl. in Creil 

In de kwekerij van Litjens Tulpen gaat u met eigen ogen 

zien, hoe er vanuit een bol een tulp groeit. Niet op het 

land, maar lekker warm in de kas. In de kantine wordt 

er tijdens een unieke filmpresentatie van alles verteld 

over het gehele teeltproces van de tulp. Daarna gaat u 

mee voor een uitgebreide rondleiding in de kas langs de 

bloeiende tulpen. Na circa anderhalf uur kunt u zich een 

heuse tulpenkenner noemen. 

** Groepen vanaf 8 personen zijn welkom, ALLEEN op 

afspraak 

** Er zijn kosten aan verbonden. 

** Meer informatie: www.tulpenrondleiding.nl 

9 

http://www.destekkentuin.nl/
http://www.tulpenrondleiding.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

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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Actie  Tegel eruit 

plant erin 

 
Tegel eruit, plant erin 

Datum: 23 maart 

Tijd: 10.00 – 15.00 uur 

Intratuin Emmeloord: 

Espelerweg 11 – 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook dit jaar sluiten wij ons van harte aan bij de actie ‘Tegel eruit plant erin’, een 

initiatief van de landelijke Groei & Bloei en de landelijke Intratuin. 

 
Als afdeling Noordoostpolder doen wij samen met Intratuin Emmeloord graag 

weer mee met deze vriendelijke actie. Iedereen weet inmiddels dat ons klimaat 

aan het veranderen is. Steeds vaker hebben we te maken met hoosbuien, hitte of 

een periode van aanhoudende droogte. Heftige buien leiden tot wateroverlast. Uit 

onderzoek blijkt dat toename van verharding duidelijk een negatief effect heeft 

op mens, dier en natuur. Kleine, lokale maatregelen blijken het meest effectief. 

Daarom vragen we ieders hulp. Elke tegel eruit telt, want groen is leven! 

Dus kom zaterdag 23 maart tussen 10.00 en 15.00 uur naar de Intratuin in Em- 

meloord voor deze unieke inwisselactie. Als u een tuintegel inlevert, krijgt u in 

ruil hiervoor gratis twee leuke planten. We hopen hiermee een bijdrage te leveren 

aan een groenere leefomgeving. Geen ‘stenen-tuinen’, maar veel groen. Kortom, 

Nederland in bloei! Dat is iets wat we graag zien. 

Maximaal 1 tegel per klant. Deze actie geldt voor zowel leden als niet leden 
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Groei & Bloei avond  

8 april 

 

 
Programma: 

20.00 Opening 

(zaal open 19.30) 

20.10 Presentatie 

Hans Huizing 

21.00 Pauze 

21.15 Vervolg presentatie 

22.00 Einde avond 
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Vanavond komt Hans Huizing 

uit Meppel ons met zijn lezing 

‘Van Knoffel tot Engelhengel’ 

van alles vertellen over zijn 

passie: aparte bol-, knol- en 

wortelstokgewassen. 

Groei & Bloei avond 

8 april 2019 

Aeres Emmeloord 

Balkan 16 

8303 GZ Emmeloord 

 

Een aantal jaren geleden is Hans begonnen met het kwe- 

ken van Zuid-Afrikaanse bol-, knol- en wortelstok gewas- 

sen. Na een botanische reis door de Oost-Kaap provincie 

in Zuid-Afrika, heeft hij zich gespecialiseerd in enkele 

heel bijzondere families. De verscheidenheid aan bloei- 

ende planten tijdens dit soort reizen is ronduit overweldi- 

gend. Wist je trouwens dat onze Gladiool Zuid-Afrikaanse 

voorouders heeft? En dat het geslacht Gladiolus alleen al 

meer dan 250 verschillende soorten telt? Vooral de zo- 

mergroeiers zijn prachtig. Een groot aantal soorten kan 

met de juiste behandeling ook gemakkelijk in Nederland 

gekweekt worden. Een aantal soorten moet je hier met 

wat winterbedekking de strengere winters door helpen, 

maar met het veranderende klimaat is dat eigenlijk nog 

nauwelijks nodig. De meeste bollen bij Hans in de tuin ko- 

men op eigen kracht de winter door. En de wat gevoeliger 

soorten kunnen vanaf eind april, begin mei gewoon bui- 

ten in de pot of ingegraven in de tuin gekweekt worden. 

 
Ieder jaar zaait Hans een behoorlijke hoeveelheid soor- 

ten. Zodoende heeft hij een beperkt aanbod van bijzon- 

dere bolletjes. Hij noemt zichzelf uitdrukkelijk een ama- 

teur kweker en beslist geen handelskwekerij! Hij kweekt 

echter wel veel soorten die elders niet of nauwelijks te 

koop zijn. Zijn specialisatie is o.a. de geslachten Cyrtan- 

thus, Dierama, Watsonia en Haemanthus. 

 
We hopen je op deze avond te mogen verwelkomen. 
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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


Muscari: Blauwe Druifjes of Druifhyacint. 

Muscari in de picture 

Om al vroeg in het voorjaar van kleur in de tuin te ge- 

nieten, ben ik mij jaren geleden gaan toeleggen op 

bollen. Vanaf half januari bloeien de eerste sneeuw- 

klokjes, gevolgd door diverse andere vroegbloeiende 

bolletjes om je tuinseizoen mee te verlengen. 

Een van die mooie bollensoorten is de Muscari, of- 

tewel Blauwe Druifjes: een bolgewas afkomstig uit 

het Middellandszeegebied en Klein Azië. Ergens in 

de 16de eeuw zijn ze in Nederland ingevoerd. Tegen- 

woordig zijn Blauwe Druifjes zo ingeburgerd, dat ze 

overal gekweekt en geteeld worden. De naam Mus- 

cari is afgeleid van het Griekse ‘muchos’: musk, wat 

betrekking heeft op de geurende bloemen. 

De druifhyacint wordt 10-25 cm hoog (ligt aan het 

soort) en heeft 7 cm aarvormige compacte bloem- 

trossen, die uit vele tientallen belvormige bloeme- 

tjes bestaan. De kleuren variëren van licht- naar 

donkerblauw tot paars, veelal ook tweekleurig. De 

laatste jaren zijn er ook witte en zelfs roze ‘Blauwe’ 

Druifjes verkrijgbaar. Muscari is een gemakkelijke 

groeier en houdt van een plekje in de zon of in de 

halfschaduw. Ze gedijen uitstekend onder en tussen 

heesters en bomen, waar na een paar jaar hele plak- 

katen ontstaan. Dan is het effect optimaal, omdat 

de tuin in het voorjaar nog kaal is en heesters nog 

geen blad hebben. 

 
Er zijn ruim 40 Muscari soorten en variëteiten. En- 

kele soorten die hier te vinden zijn: 

** Muscari armeniacum, het gewone en meest ge- 

kweekte Blauwe druifje. 

De bloemtrossen bestaan uit ontelbare kobaltblau- 

we bel-bloemetjes. Dit soort vermeerdert zich snel 
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door het maken van nieuwe bolletjes, maar ook 

door zaad 

** Muscari armeniacum Peppermint heeft hel- 

blauwe bloemaren, die naar wit verkleuren. 

** Muscari latifolium is een opvallend soort met 

brede bladeren en 2 kleurige bloemen: de onderste 

helft is donkerblauw/paars, de bovenste helt is fel 

blauw 

** Muscari Azureum heeft helderblauwe bloeiaren 

en is een van de vroegst bloeiende variëteiten 

** Muscari Valerie Finnis: is een rijkbloeiende licht- 

blauwe druifhyacint. 

** Muscari botryoidies Alba is de witbloeiende 

‘Blauwe Druif’: prachtig in al zijn eenvoud. 

De meest opvallende soorten zijn: 

** Muscari Blue Spike met grote dikke fel blauwe 

gevulde bloemtrossen en 

** Muscari Fanfasy Creation: een blikvanger met 

blauwgroene broccoli-achtige bloeiwijze. 

 
Elk jaar in november plant ik diverse potten en 

schalen in met een mengsel van blauwe druiven, 

Iris reticulata, krokussen, Puschkinia scilloides 

libanotica (buishyacintjes), Scillla siberica (sterhy- 

acintjes) en Anemone blanda. Van half maart tot 

in mei geven ze kleur aan onze voorjaarsterrassen 

en tuintafels Na de bloei laat ik het loof afsterven: 

niet afknippen, want het loof bevat voedsel voor 

de bollen. In oktober gaan deze bollen de tuin in. In 

de loop der jaren is er een hele verzameling bollen 

ontstaan, waarvan de Blauwe Druifjes toch wel het 

meest opvallend zijn. 

 

Wies Voesten. 
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Tulpenfestival 

Tulpenfestival in de Noordoostpolder: van 19 april tot 

en met 5 mei. De bewegwijzerde route is ruim 100 km. 

en gaat langs 1000 hectare kleurrijke tulpen. De dorpen 

zullen elk een mozaïek maken met het thema: De Gou- 

den Eeuw. De showtuin met 1800 soorten is dit jaar bij 

Espelerpad 16 te bewonderen. 

Op het Creilerpad vindt men het ‘belevingsveld’ met o.a. 

een selfie-veld en een pop-up restaurant. U kunt deelne- 

men aan verschillende workshops en in de weekenden 

zijn er enkele live optredens. Tevens kan men hier terecht 

om een helikoptervlucht te maken. Ook voor de kinderen 

zijn er allerlei activiteiten. 

Bij het Tulpeninformatiecentrum leert men alles over de 

bollenteelt, betreffende de groei, bloei en verwerking 

van de tulpen. Diverse bedrijven, galerieën, kwekerijen 

en tuinen openen hun poorten, om het publiek te laten 

kennismaken met de vele polderproducten. 

Ook is er een Tuinenroute. Ondanks dat het nog vroeg in 

het jaar is, is er bij de deelnemende tuinen en kwekerijen 

al veel kleur te zien: duizenden bollen in vele soorten 

en variëteiten, staan hier in combinatie met honderden 

kleurrijke helleborussen en vele andere vroegbloeiende 

vaste planten, heesters en bomen. 

Laat uw familie, vrienden, collega’s kennismaken met 

onze prachtige polder: flyers/brochures zijn af te halen 

bij de deelnemende bedrijven. 

 
Kijk op www.stepnop.nl/tulpenfestival . Hier zijn route- 

kaarten voor auto en fiets te downloaden. 

Galerieën, kwekerijen, boerderijtuinen zijn veelal open 

van 10.00 – 17.00 uur. Hier en daar wordt entree gevraagd. 
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Kom in de kas 

 
 
 
 
 

 

Op zaterdag 6 april 2019 openen 5 tuinbouwbedrijven in Ens 

hun deuren voor het publiek. Je wordt van harte uitgenodigd 

een kijkje te komen nemen. 

 
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor deze leuke dag alweer 

in volle gang. 

Het thema voor dit jaar is ‘Werelds’. Een mooie keuze, want in 

de kas gebeurt veel meer dan je in eerste instantie zou denken. 

 
Tijdens Kom in de Kas wordt de glastuinbouw bij een breed 

publiek onder de aandacht gebracht. We laten zien dat de tuin- 

bouw een prachtige sector is waar we trots op kunnen zijn. 

 
De deelnemende bedrijven dit jaar zijn: 

• Kwekerij A. Baas, Enserweg te Ens 

• Kwekerij Wouters, Enserweg te Ens 

• Kwekerij ‘De Stadsweiden’ Enserweg te Ens 

• Kwekerij Wouters biologische groenten, Enserweg te Ens 

• Goossens Flevoplant, Enserweg te Ens 

 
Bij Kom in de Kas vinden we dat het evenement voor iedereen 

toegankelijk moet zijn. We rekenen daarom geen entreekosten 

en je hoeft je ook niet online aan te melden. 

Bovengenoemde bedrijven zijn op 6 april allen vanaf 10.00 uur 

geopend. 
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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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Alle data op een rijtje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle data op een rijtje, voor in de agenda. 

11 maart Groei en Bloei avond 

8 t/m 13 maart Helleborus- en tulpendagen 

23 maart Actie ‘Tegel eruit, plant erin’ 

6 april Kom in de kas rondom Ens 

19 april t/m 5 mei Tulpenfestival 

17 mei Eéndaagse reis Gardenista 

20 mei Groei & Bloei avond 

8, 9 en 10 juni Bijzondere tuinen open 

8, 9 en 10 juni Vlindertuin Emmeloord open 

8, 9 en 10 juni Tuin fam. Lievaart open 

22 en 23 juni Open Tuindagen rondom Ens 

15 t/m 19 augustus Reis naar East Anglia 
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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


23 
23 

 
 
 
 
 

 

actie 
 
 
 
 
 
 

Op vertoon van deze pagina ontvang je het 

 

Netl vriendenpas jaarabonnement voor slechts € 17,50 
 

Een vriendenpas (normale prijs € 25,--) geeft recht op toegang tot de speeltuin, 

wilde tuinen, stranden, zwemwater en sport & spel faciliteiten van familiepark Netl 

de Wildste Tuin, tijdens openingstijden*. 

 
Gezinsleden wonend op hetzelfde adres, krijgen ook de korting van € 7,50 op het 

jaarabonnement. 

 
Extra vriendenpas voordelen: 

• Gasten die jij meeneemt naar Netl de Wildste Tuin, ontvangen € 2,50 korting 

op hun dagticket (niet i.c.m andere korting acties). 

• Je speelt 9 holes Pitch&Putt Golf voor € 4,50 (i.p.v. €12,-) 

• Een Obstacle Parcours ticket kost jou €4,50 (i.p.v. €12,-) 

• Op vertoon van je vriendenpas een gratis jammetje bij Vink Fruitboerderij 

• Op vertoon van je vriendenpas 2 gratis proeflessen bij Puur Yoga in Creil 

• Bij bestelling vóór 1 mei ontvang je 2 gratis entree dagkaartjes voor Netl de 

Wildste Tuin per vriendenpas. 

De vriendenpas is geldig van 1 april 2019 tot 1 april 2020. 

*Tijdens Wildeburg Festival in juli is het park 2 weken gesloten. Bekijk de openings- 

tijden op netl.nl 
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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. Voor meer 

informatie over Gardenista: www.gardenista.com 

 
Zoals in de vorige Polderbloei vermeld, willen we een 

ééndaagse reis naar dit evenement organiseren. Dit zal 

plaatsvinden op vrijdag 17 mei 2019. We vertrekken ’s 

morgens om 8.00 uur vanaf De Deel in Emmeloord (7.45 

uur aanwezig zijn!!) en om 18.00 zijn we hier weer terug. 

De kosten zijn € 40,00 p.p. incl. reis en entree Gardenista. 

De reis gaat door bij 30 deelnemers. Voor inlichtingen 

en deelname Elly Kloosterboer-Blok Mob. 0622413627 

E-mail info@goldhoorngardens.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
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BIJzondere tuinen 

 
 

Bijzondere tuinen 

Noordoostpolder open 

8, 9 en 10 juni open 

 

BIJzondere tuinen 8, 9 en 10 

juni open dagen! 

‘Bijzondere tuinen’ is een initia- 

tief van een viertal tuineigenaren in de Noordoostpolder, 

die hun krachten bundelen. Tijdens het pinksterweekend 

zijn de tuinen te bezichtigen. 

In het kader van de Nationale Tuinweek gaan de vier tuinen 

tijdens het pinksterweekend op 8, 9 en 10 juni voor het 

eerst open onder de naam Bijzondere tuinen. De vier tuinen 

die hierbij zijn aangesloten: 

 
Lancaster Garden, Lindeweg 6 in Emmeloord 

Een prachtige boerderijtuin met een eigentijds karakter. 

Binnen de rechte lijnen en strakke hagen is de beplanting 

los en weelderig. 

De Achtertuin, Zuidwesterringweg 26B in Tollebeek Wat 

eens een groot grasveld was, is omgetoverd tot een 

weelderige bloementuin. 

Ellen’s Tuin, Het Waterland 56 in Emmeloord 

De voortuin bestaat voornamelijk uit grassen en hosta’s. De 

achtertuin is een complete verrassing door de ‘aangeklede’ wal. 

Appelhof, Blokzijlerdwarsweg 2 in Marknesse 

In het open landschap van de polder ligt deze tuin verscho- 

len tussen heggen en een appelboomgaard. De tuin bestaat 

uit grote borders op kleur aangeplant. Let op: De Appelhof 

is tijdens deze dagen alleen op 8 en 9 juni open!! 

 
Daarnaast zijn op deze dagen tevens twee andere tuinen 

te bezichtigen. Ook ben je welkom in de tuin van de familie 

Lievaart, Noordermeerweg 67 in Rutten en in de Vlinder- 

tuin, Elburgstraat in Emmeloord. Wellicht heb je al eens iets 

gelezen over deze Vlindertuin? Meer over dit unieke project 

in de Noordoostpolder in het zomernummer van dit blad. 
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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 

 
 

 

 

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 en/ of 

soft ijsje 

 
Fruitmanden, kerstpakketten en 

diverse cadeauverpakkingen 

KERSENFESTIVAL zaterdag 6 juli 

Kom eens langs 

Fruitbedrijf Hoekstra 

Oosterringweg 24-1 Luttelgeest 

Tel: 0527-202895 

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


Tuinenreis East Anglia 
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In de vorige editie van de Pol- 

derbloei heb je er al een klein 

stukje over kunnen lezen. In de 

komende zomer organiseren we 

weer van donderdag 15 augustus 

5-daagse tuinreis naar 

East Anglia 

15 t/m 19 augustus 

t/m maandag 19 augustus een buitenlandse tuinenreis. Dit 

jaar is de bestemming East Anglia. 

 
East Anglia is vrij vlak, maar toch kent dit gebied de bijzonde- 

re en typisch Engelse sfeer. Er zijn schitterende kathedralen, 

oeroude steden en landhuizen met natuurlijk de prachtige tui- 

nen. De tuinen in Essex, Suffolk en Norfolk bezitten die klasse, 

waarvoor bezoekers naar Engeland komen. Zo bezoeken we 

o.a. de klassieke tuinen van Helmingham Hall. Het is werke- 

lijk een plaatje; het is dan ook niet voor niets een populaire 

trouwlocatie. Maar ook gaan we naar ‘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 horti- 

culture’ Beth Chatto. Zij heeft met haar manier van tuinieren 

onbetwist haar stempel gedrukt op de Britse tuinkunst. 

Al met al hebben we een mooie reis samengesteld naar dit 

gebied waarin we 6 prachtige tuinen bekijken en tevens op 

een middag de mooie stad Cambridge bezoeken. 

Voor meer inlichtingen: Elly Kloosterboer-Blok, telefoon: 

0622413627 of email: info@goldhoorngardens.nl 

 
De kosten voor deze reis liggen tussen de € 700,00 en € 750,00 p.p. 

Hierbij is ingebrepen: 

*Het vervoer per luxe touringcar met toilet en airconditioning, bemand 

door een ervaren chauffeur. 

* Overtocht met Stena Line van Hoek van Holland naar Harwich v.v. in een 

2-persoons buitenhut incl. diner en ontbijt op de heenweg / ontbijt op de 

terugweg. 

* De diensten van Piet Boersma als reisleiding. 

* Twee nachten in Holiday Inn Ipswich incl. ontbijt en 3-gangen buffetdiner. 

* Entrees voor de tuinen en een lunch. 

* Pub diner op de laatste dag in Engeland. 

* Een programmaboekje. 
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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 

20 mei 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 

20.00 Opening 

(zaal open vanaf 

19.30) 

20.10 Bloemschikdemo 

Johannes de Boer 

21.00 Pauze 

21.15 Vervolg 

demonstratie 

22.00 Einde avond 
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De creatieve Johannes de Boer, 

eigenaar van de winkel Extra Ver- 

te op Urk, komt deze avond een 

bloemschikdemonstratie bij ons 

geven. We laten ons verrassen! 

Groei & Bloei avond 

20 mei 2019 

Aeres Emmeloord 

Balkan 16 

8303 GZ Emmeloord 

 

Johannes de Boer heeft sinds 2006 zijn eigen bloemenzaak 

op Urk. Zij hebben zich gespecialiseerd in bruids-, rouw- en 

bedrijfsbloemwerk, waarbij ze zich onderscheiden door het 

gebruik van exclusieve bloem en bladsoorten. 

Inmiddels weten veel inwoners uit Urk en de omliggende 

dorpen de winkel te vinden, als ze op zoek zijn naar iets bij- 

zonders. 

U bent van harte welkom om eens een kijkje te nemen in de 

prachtig gestylde zaak. 

 
Vanaf 2013 doet Johannes mee met verschillende wedstrij- 

den. Zo won hij in 2013 de eerste prijs voor het beste kerstar- 

rangement van Nederland. 

Heel recent deed hij in 2018 mee met het Nederlands Kam- 

pioenschap Bloemsierkunst en behaalde hij de 4e plek. Een 

echte prestatie! 

Zelf zegt hij, dat hij door mee te doen met dergelijke wed- 

strijden, leert om op een creatieve manier om te gaan met 

de beschikbare materialen en om 'out of the box' te denken. 

 
Op maandagavond 20 mei geeft hij een bloemschikdemon- 

stratie bij ons en wil hij ons verschillende technieken laten 

zien. Deze avond werkt hij natuurlijk met prachtige, exclu- 

sieve bloemen en planten en zelfgemaakte frames en onder- 

gronden. Daarmee hoopt hij ons te inspireren en te laten zien 

wat er allemaal mogelijk is met natuurlijke materialen. 

 
De gemaakte bloemstukken van deze avond worden allemaal 

verloot. De loten zijn op de avond zelf te koop. 
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Voorjaarsactie 
 

 
 

Daarnaast ontvang je ook: 
• Het maart nummer 

• Velco snoeischaar t.w.v. € 52,- 

 

 
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 € 39,95 voor heel 2019 
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Kopij aanleveren 

Wilt u kopij aanleveren voor het zomernummer? Lever dit dan vóór 28 maart in. Dit 

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

 

Kopij aanleveren 

30 april 2019 

T/M 30 april 2019 

mailto:joanytroost@gmail.com


40 

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/

