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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 vereniging gestuurd en komt 4x per jaar op vaste tijdstippen uit. 

Voor vragen, opmerkingen, advertenties of bijdragen kun je contact opnemen met één van de 

bestuursleden (zie pagina 4). 

 
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 
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Meestal rekenen we er op dat onze leden in de zo- 

mermaanden liever in hun tuin werken en zitten, dan 

avonden spenderen aan sprekers en excursies. Daarom 

nemen wij ons altijd voor in de maanden juni, juli en au- 

gustus minder te organiseren. Toch blijkt telkens weer 

dat we voldoende nieuws en activiteiten hebben in deze 

maanden. Neem het lange pinksterweekend in juni met 

10 open tuinen in de Polder! En dat tijdens de Nationale 

Tuinweek, waarin ook van alles te beleven valt. Eén van 

deze tuinen dit weekend is de Vlindertuin in de Zuidert 

te Emmeloord. Deze is erg mooi aangelegd. 

De Open Tuindagen zijn dit jaar rondom Ens in het week- 

end van 22 en 23 juni. Begin augustus willen we alweer 

de vijfde serie Zeebodem Tuinconcerten organiseren. En 

de reis naar East Anglia zal vanaf 15 augustus plaatsvin- 

den. 

 
Het bestuur bestaat momenteel nog maar uit 4 perso- 

nen. Wij hebben moeten besluiten dat de Polderbloei 

niet meer uitkomt zoals u gewend bent. Hiervoor in 

de plaats zal u vanaf september de Nieuwsbrief met 

enige regelmaat van ons ontvangen. Dit gaat echter per 

email; vandaar ons verzoek (op een los blad bijgevoegd 

bij deze Polderbloei) om uw emailadres op te geven. Als 

u geen gebruik maakt van email, overwegen wij u deze 

Nieuwsbrief alsnog per post toe te sturen. Dit moet u 

ons dan wel laten weten. 

Verder hebben wij moeten besluiten onze organisa- 

tie enigszins te wijzigen. Voor de vaste evenementen 

gedurende het seizoen willen we min of meer vaste 

werkgroepen vragen de organisatie op zich te nemen. 

Zo hebben we nu al een reiscommissie, bloemschikcom- 

missie, Open Tuindagen commissie en de commissie 

voor de Herfstmarkt. Belangstelling? Meldt u aan!! 

Een zomerse groet van Wim Feddes. 
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BIJ-zondere tuinen, Vlindertuin 

en tuin familie Lievaart 

op 8, 9 en 10 juni open 
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In het kader van de Nationale Tuinweek 

met het thema ‘de levende tuin’ gaan 

er in het pinksterweekend op 8, 9 en 10 

juni meerdere tuinen open. Dit zijn o.a. de 

Vlindertuin, de tuin van de familie Lievaart 

en de BIJ-zondere tuinen. Dit laatste is een 

nieuw samenwerkingsverband van 4 toptuinen in de Noordoostpol- 

der. De tuinen die hierbij zijn aangesloten zijn: 

 
1. Lancaster Garden, Lindeweg 6 in Emmeloord. 

In deze prachtige boerderijtuin wordt extra aandacht besteed aan het 

thema ‘de levende tuin’. Zo kun je hier bijenhotels maken en nestkast- 

jes timmeren. Dus zeker leuk om met de kinderen te komen! Ook zijn 

hier plantjes te koop, waarvan de opbrengst geheel naar een goed 

doel gaat. Dit jaar is er gekozen voor het Diabetes Fonds. 

 
2. De Achtertuin, Zuidwesterringweg 26B in Tollebeek. Wat eens een 

groot grasveld was, is omgetoverd tot een weelderige bloementuin. 

 
3. Ellen’s Tuin, Het Waterland 56 in Emmeloord. 

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

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

 
4. Appelhof, Blokzijlerdwarsweg 2 in Marknesse. 

In het open landschap van de polder ligt deze tuin prachtig verscholen. 

Let op: De Appelhof is deze dagen alleen op de 8e en 9e juni open!! 

 
Daarnaast zijn op deze dagen tevens te bezichtigen: 

- De tuin van de familie Lievaart, Noordermeerweg 67 in Rutten 

Let op: familie Lievaart is deze dagen alleen op de 8e en 9e juni open!! 

- De Vlindertuin, Elburgstraat in Emmeloord. Over dit unieke project 

is meer te lezen elders in dit blad 

 
NB: Alle bovengenoemde tuinen zijn open van 10.00 tot 17.00 uur. 
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Op de hoogte blijven? 

Als Groei & Bloei afdeling Noordoostpolder versturen we af en toe 

een mail naar ons ledenbestand. Het geeft ons de mogelijkheid 

om de laatste nieuwtjes door te geven. Wil je daarom je mailadres 

bij één van de bestuursleden bekend maken door het invullen van 

onderstaande bon? Onder de emailadressen verloten we binnen- 

kort drie vogelzaadhouders. 

 

 
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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Tuinieren in Flevoland 
 

 

 

 

Wat heerlijk; tijdens dit lange pinksterweekend zijn 

nog meer tuinen te bekijken in onze polder! 

 
Op zaterdag 08 - zondag 09 - maandag 10 juni (Pink- 

sterweekend) zijn liefhebbers welkom in vier boerde- 

rijtuinen in Espel en Bant. Deze tuinen zijn geheel naar 

eigen smaak en inzicht ontworpen en eigenhandig 

aangelegd: daardoor zijn ze enig in hun soort met elk 

een eigen karakter en uitstraling. 

Bijzondere plantencollecties in uitgekiende kleurrijke 

harmonieuze borders, stijlvolle vijvers, strak geschoren 

hagen, gezellige prieeltjes, uitnodigende zitjes: u komt 

het allemaal tegen in deze weelderige poldertuinen. 

Hier vindt u nog rust en ruimte in een gemoedelijke 

sfeer. Bezoekers kunnen rondneuzen in hobbykwekerij- 

tjes of in een Engelse landleven winkel. 

In De Stekkentuin is een kleine schilderijen expositie. 

Deze tuinen liggen op korte afstand van elkaar en zijn 

daardoor ook goed op de fiets te bezoeken: 

u kunt uw auto in tuin 1 parkeren. Van tuin 1, via tuin 2 

en 3 naar tuin 4 en terug is ongeveer 23 km. 

 
Deelnemende tuinen zijn: 

De Stekkentuin 

Noordermiddenweg 13, Espel, www.destekkentuin.nl 

De Tuinen van Lipkje Schat 

Polenweg 9, Bant, www.lipkjeschat.nl 

De Goldhoorn Gardens 

Klutenweg 13, Bant, www.goldhoorngardens.nl 

De Pegasushof 

Klutenweg 5, Bant, www.pegasushof.nl 
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http://www.destekkentuin.nl/
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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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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 



Vlindertuin in Emmeloord 
 

 

 

 

De Vlindertuin is een vrijwilligersiniti- 

atief van het Wijkplatform De Zuidert, 

een bewoners¬groep die zich inzet voor 

de leefbaarheid en de veiligheid in de 

wijk. Het doel van de tuin is de omge- 

ving te verfraaien, het realiseren van een 

leuke ontmoetingsplek en daarbij ook de 

natuur een handje te helpen, want inmid- 

dels weet iedereen dat het slecht gaat 

met onze vlinders en bijen. 

De tuin van 500 m² is in samenwerking 

met de Gemeente NOP in 2018 tot stand 

gekomen, dankzij de inzet van vele vrij- 

willigers. Ook de 2 basisscholen in de wijk, 

het Aeres uit Emmeloord en meerdere 

bedrijven hebben geholpen dit project te 

realiseren. 

De Vlindertuin is te vinden op het volks- 

tuinencomplex in de “De Zuidert” aan de 

Elburgstraat. Voor deze locatie is gekozen 

vanwege de mooie ligging aan de fiets- 

knooppunten route. Bovendien lopen 

er in de buurt diverse dieren van een 

aantal hobbyboeren, waaronder schapen 

en kippen. Hierdoor wordt deze locatie 

graag en vaak bezocht door zowel wijk- 

bewoners als door mensen van buiten de 

wijk. 

Wijkbewoner Piet Boersma heeft de tuin 

ontworpen en heeft zich, bij zijn keuze 
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voor beplanting, laten inspireren door de 

Vlinderhof in Utrecht. Deze tuin is gele- 

gen in het Maxima¬park en ontworpen 

door Piet Oudolf. Door de brede paden is 

de tuin voor iedereen goed toegankelijk. 

Bij de ingang staat een picknicktafel en 

verderop zijn drie weidebanken geplaatst 

voor een goed gesprek. 

Afgelopen voorjaar is er door leerlingen 

van de basisscholen geholpen met het 

vullen van een groot insectenhotel en ook 

zijn er onder leiding van het IVN nestkast- 

jes gemaakt aan de bomen. 
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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


Open Tuindagen 
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In het weekend van 22 en 23 juni 2019 zijn ook 

in de Noordoostpolder weer de Open Tuindagen 

Dagen van de Groei& Bloei. 

 
Ditmaal zullen er in en rondom Ens verschillende in- 

spirerende tuinen voor u opengesteld worden. Alle 

tuinen zijn prachtig om te zien en zijn om verschil- 

lende aspecten interessant. Grote tuinen, kleine 

tuinen, strakke tuinen en natuurlijke tuinen, kortom 

voor ieder wat wils! Ook staan in alle tuinen één of 

meerdere stands die u wellicht aanspreken. 

 
Het startadres dit jaar is: 

Popko en Ria Davids 

Noorderveld 12 in Ens 

 
In het boekje van 2008 was de omschrijving van deze 

tuin: 'De tuin ligt romdom een vrijstaand huis op het 

industrieterrein van Ens. Het is een jonge tuin en 

het belooft een mooi geheel te worden'. Wij weten 

ondertussen al dat het een prachtige tuin is gewor- 

den waar met heel veel liefde gewerkt en genoten 

wordt. Popko en Ria Davids nodigen ook u van harte 

uit om na 11 jaar te kijken of de tuin een mooi geheel 

is geworden zoals het in 2008 beloofde. 

 
Op het startadres is het mogelijk een dagkaart te 

kopen die toegang biedt tot elke tuin. Een dagkaart 

kost € 2,50 voor niet leden en voor leden van Groei 

& Bloei is de entree gratis. Alle deelnemende tuinen 

zijn van 10.00 tot 17.00 uur geopend. 

 

Wij hopen u graag te zien op 22 en/of 23 juni! 

De Open Tuindagen Commissie 
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Plant in de Picture 

 
 
 
 

 

Blauwe Hortensia’s. 

Al jaren ben ik dol op Hortensia’s, waarschijnlijk 

een erfelijke ‘tic’ van mijn moeder: ook in haar tuin 

waren hortensia’s de blikvangers in de zomer. In 

de loop der jaren zijn er hier aardig wat soorten in 

de borders terecht gekomen: niet alleen gekozen 

om de prachtige bloembollen, -schermen en/of 

-pluimen, maar zeer zeker ook om de opvallende 

bladvormen en bladkleuren. Op onze ‘kalk klei’ zijn 

de meesten bloemen wit, roze en rood, maar toch 

staan er in borders ook 12 blauwe hortensia’s die ik, 

heel eigenwijs, op kleur probeer te houden. Dat lukt 

alleen bij die exemplaren, die hier ‘blauw’ in de bor- 

ders geplant zijn en daar moet ik wel wat voor doen, 

anders worden ze binnen een jaar ‘gewoon’ roze. 

Ook dat ziet er best wel mooi uit, maar met alleen 

ogen, saai. Het blauwen is daarom nog steeds elk 

jaar een grote uitdaging: resultaat zie je pas in de 

zomer en het ene jaar lukt dit beter dan het andere 

jaar. 

Hoe gaat dat blauwen in zijn werk? 

Zo gauw de bladknoppen van de hortensia’s zich 

ontvouwen, los ik per hortensia 10 gram aluin (van 

de drogist) op in heet water. Daarna wordt dit met 

koud water aangevuld tot ongeveer 1 liter en dat giet 

ik bij de wortels, rondom de plant. Eind augustus/be- 

gin september wordt het nog een keer herhaald: in 

die tijd maken hortensia’s de knoppen voor volgend 

jaar aan. Het resultaat is (meestal) geweldig. 

Zoals bijvoorbeeld bij de prachtige lacecap: Hydran- 

gea macrophylla ‘Nachtigall’, mijn eerste blauwe 

Hortensia; tevens mijn favoriet. ‘Nachtigall’ was nl. 

mijn Moederdag-kado ruim 25 jaar geleden en zij 

beloont mij elk jaar met schitterende blauw paarse 
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bloemen. De mooie steriele knopjes in het midden 

zijn eerst wit en verkleuren langzaam naar diep diep- 

blauw. 

Ook de opvallende sering hortensia Hydrangea 

macrophylla ‘Ayesha’ krijgt deze ‘VIP-behande- 

ling’. Deze hortensia heeft een bijzondere bloei: de 

‘bloembol’ bestaat nl. uit vele kleine seringachtige 

bloemetjes, die licht geuren. ‘Ayesha’ laat zich niet 

zo gemakkelijk door mij ‘blauwen’: zij stribbelt altijd 

een beetje tegen. Haar eerste bloemen zijn steevast 

ieder jaar roze en net als ik begin te denken: ”Dit 

gaat niet goed”, komen ineens toch de blauwe 

knoppen te voorschijn. ‘Ayesha’ krijgt een mooie 

zachte lichtblauwe kleur. 

 
En zo kan ik nog even doorgaan. Natuurlijk zijn er 

ook variëteiten waarbij het ‘blauwen’ niet altijd lukt. 

Bij deze hortensia’s verlopen de kleuren van roze 

naar blauw: echt mooi is dat niet, maar om onze 

bezoekers te laten zien, hoe het blauwen hier zijn 

uitwerking heeft, krijgen ook deze exemplaren elk 

jaar de blauw-behandeling. 

 
Regelmatig maken bezoekers opmerkingen over 

onze blauwe hortensia’s. Als ik dan enthousiast 

begin uit te leggen, hoe ze hier zo mooi op kleur ge- 

houden worden, zeggen sommigen: “Dat ‘blauwen’ 

is geen probleem in onze tuin, hoor: ze zijn sowieso 

allemaal blauw. Het probleem bij ons is: hoe krijgen 

wij roze hortensia’s………….. ” 

 
Gelukkig kan ik ook dat wel uitleggen, maar grappig 

is het wel 

Wies Voesten 
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Excursie Netl 
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Speciaal voor ons als Groei & 

Bloei wordt Netl op woensdag- 

avond 22 mei opengesteld voor 

een excursie over het bedrijf. Een 

leuke manier om eens nader ken- 

nis te maken. Ga je mee? 

Excursie Netl 

22 mei 

Aanvang: 19.30 uur 

Locatie: Leemringweg 19 

Kraggenburg 

 

De avond zal beginnen met een algemene inleiding door Bob 

Crebas over het ontstaan van het bedrijf Netl de Wildste Tuin. 

Hoe zijn ze tot dit park gekomen en wat was de weg erheen? 

Vanavond krijgen we daar allemaal antwoord op. Na deze 

inleiding gaan we het terrein op om het één en ander daad- 

werkelijk te bekijken. 

 
Weet je dat het terrein 48 hectare groot is en dat er is dus 

veel mogelijk is? Het bijzondere park prikkelt tot natuurlijk 

bewegen én ontspannen. Geschikt voor een dagje uit, een 

meeting of event, want in de Wildste Tuin liggen o.a. 4 groeps- 

accommodaties in Scandinavische stijl en 2 campings en 100 

plekken met kampvuurplaatsen. Er is een sfeervol caféres- 

taurant met op de menukaart ‘lekker én gezond’. Ook zijn er 

inmiddels vele verliefde paren in het huwelijksbootje gestapt 

en worden het hele jaar door familiedagen, personeelsfeesten 

en vergaderingen gehouden. 

Super trots zijn ze op het bedrijf met het eervolle bezoek van 

Hare majesteit Koningin Beatrix in 2011 en de opnames van 

Yvon Jaspers met haar ‘Boer zoekt vrouw’. 

 
Met recht kunnen we zeggen dat de familie Crebas pioniers 

zijn van huis uit. Kringloopbedrijf Het Goed, Markplaats.nl 

en een innovatie kledinglijn van brandnetels zijn daarvan 

voorbeelden. Niet alles lukt, maar de ambitie blijft om bij te 

dragen aan een betere wereld. 

Opgave: Wim Feddes, wfeddes@hotmail.com 

Kosten: geen 

 

mailto:wfeddes@hotmail.com
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pitch&putt golf bij 
netl de wildste tuin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

sportief plezier voor iedereen 

het perfecte uitje 
Pitch&Putt Golf is voor iedereen geschikt, zowel individueel 

als in groepsverband (familiedag, bedrijfsevenement en 

verenigingsuitje). Goed te combineren met een smakelijke lunch, 

BBQ of diner-arrangement. 

 
De 9 holes Pitch&Putt Golfbaan van Netl de Wildste Tuin 

is prachtig aangelegd en geschikt voor beginnende en 

gevorderde golfers. Pitch&Putt Golf speel je als golf, 

met afstanden van 30 tot 70 meter. 

 
Pitch&Putt Golf bij Netl de Wildste Tuin, het perfecte uitje: 

 Samen actief 

 Betaalbaar 

 Arrangementen 

 Gezellige horeca 

 Prachtige ligging in de natuur 

 Inclusief vrij entree Netl de Wildste Tuin 

 
Greenfee 9 holes Pitch&Putt Golf € 12,- p.p. 

Stokken en ballen zijn bij de prijs inbegrepen. 

 
 

Meer informatie & reserveren 

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

mailto:info@pitchenputten.nl
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Even voorstellen: 

Open Tuin
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weer veel werk verricht, zodat wij kunnen genieten 

van prachtige tuinen. Misschien leuk nader kennis 

te maken met enkelen van hun. 

 
Mijn naam is Rianne Weijers en sinds het voorjaar van 

2017 zit ik in de Open Tuindagen Commissie. Ik heb 

altijd al een grote passie voor tuinen gehad. Samen 

met de andere commissieleden bezoeken wij in het 

najaar al de tuinen die het jaar daarop kunnen mee- 

doen aan de Open Tuinendagen. Zó inspirerend om te 

zien hoeveel passie er in de polder is! 

 
Ik ben Gré Muis woonachtig in Tollebeek. 

Vorig jaar werd ik benaderd met de vraag of ik in de 

Open Tuindagen Commissie wilde komen. Tuinieren 

doe ik al heel lang, maar dat was meer wat ‘romme- 

len’ in de tuin. Daarom heb ik een paar jaar geleden 

de tuincursus van de Groei & Bloei gevolgd bij Elly 

Kloosterboer en Piet Boersma. Heel leerzaam! 

 
Mijn naam is Melanie van Bruggen-Goed en ik ben 

eigenaresse van BURO GOED waarbij ik me voorna- 

melijk bezig houdt met het ontwerpen van tuinen. 

De tuin leeft en het is heerlijk om daar elke dag mee 

te mogen werken. Het mee organiseren van de Open 

Tuindagen vind ik super; we horen van alle tuineige- 

naren hun verhaal en voelen hun passie. Dat is waar 

het om gaat: 'Een tuin is pas mooi als de tuineigenaar 

er tevreden over is.' 

Op de foto de voltallige commissie. Vlnr: Leny Paauwe, Ri- 

anneWeijers, Gré Muis, Lies Geurts, Melanie van Bruggen. 
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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


Zeebodem 

Tuinconcerten 



 

 
Ook dit jaar or- 

ganiseren wij als 

Groei & Bloei – 

afdeling Noord- 

oostpolder weer 

Vrijdagavond 2 augustus 

19.30 uur (tuin open 19.00) 

Zondagmiddag 4 augustus 

14.00 uur (tuin open 13.30) 

de Zeebodem Tuinconcerten. Aan deze 

klassieke concerten werken musici mee 

die allen een boven regionale bekendheid 

genieten. Net als voorgaande jaren belooft 

het weer een prachtig evenement te wor- 

den. 

 
De concerten vinden plaats op vrijdagavond 

2 augustus en zondagmiddag 5 augustus. Bij 

het ter perse gaan van deze Polderbloei was 

het nog niet definitief bekend wie de optre- 

dens gaan verzorgen. Echter, we willen wel 

vertellen dat we op de vrijdagavond weer lek- 

ker kunnen swingen!! De zondagmiddag zal 

een wat meer klassiek karakter hebben. Het 

is een evenement om naar uit te kijken, te 

meer omdat ze plaatsvinden in een prachtige 

toptuin van de Noordoostpolder: de Lancas- 

ter Garden aan de Lindeweg 6 in Emmeloord. 

Binnenkort zal er meer nieuws over deze con- 

certen verschijnen. Houd daarom onze web- 

site, facebook en de nieuwsbrief in de gaten. 

Wil je zeker zijn van een plaatsje? Koop dan 

alvast je kaarten in de voorverkoop. Op pa- 

gina 29 lees je daar meer over. 

 
De Zeebodem Tuinconcerten zijn mede 

mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard 

Cultuurfonds. Hiervoor onze hartelijk dank. 
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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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Kaartverkoop 

Zeebodem 

Tuinconcerten 

 

Kaartverkoop per concert 

De kaarten zijn op de avond zelf in de Lancaster Garden 

te koop. Maar wil je zeker zijn van een plaatsje? Koop dan 

alvast je kaarten in de voorverkoop. Hieronder lees je daar 

meer over. 

 
Op de avond zelf: 

Vanaf een half uur voor aanvang van het concert bij entree 

van de tuin. 

Prijzen: 

Leden Groei & Bloei: € 9,50 p.p. per concert 

Niet leden: € 13,50 p.p. per concert 

 
In de voorverkoop: 

Entreekosten overmaken op NL04ABNA0405654294 onder 

vermelding van n.a.w. of lidnummer en aantal kaarten voor 

welk concert. Kaarten liggen klaar bij entree van de tuin. 

Prijzen: 

Leden Groei & Bloei: € 8,50 p.p. per concert 

Niet leden: € 12,50 p.p. per concert 

 
Voor meer informatie: www.noordoostpolder.groei.nl en 

facebook Groei&BloeiNoordoostpolder 
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http://www.noordoostpolder.groei.nl/


 
 
 
 
 

 

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, 

Streekproducten, honing, 

Citrus -/peulvruchten, uien en 

aardappels etc. 

 
Fruit uit eigen boomgaard 

Juni-aug: Kersen 

Aug-sep: Pruimen 

Gehele jaar; Appels 

 
Terras met koffie, thee en/of Softijs 

 

KERSENFESTIVAL 
zaterdag 6 juli 10.00-17.00 

gratis entree/rondleidingen 

 
Voor meer info; 

bezoek de website, facebook 

of kom eens langs 

 
Fruitbedrijf Hoekstra 

Oosterringweg 24-1 Luttelgeest 

Tel: 0527-202895 

www.fruitbedrijfhoekstra.nl 

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


Tuinenreis East Anglia 
 

 

 

 

 

 
 

Het is bijna zover: 15 t/m 19 augustus gaan we op tuinen- 

reis met als bestemming East Anglia. Er zijn nog enkele 

plaatsen vrij. Wellicht voor jou? 

 
Op de Groei & Bloei avond van afgelopen maart hebben Piet 

Boersma en Elly Kloosterboer ons al het één en ander van 

de te bezoeken tuinen laten zien. Wat een geweldige tuinen 

hebben ze voor ons uitgezocht. 

Behalve de tuinen, kent dit hele gebied in East Anglia die 

bijzondere en typisch Engelse sfeer. Er zijn schitterende ka- 

thedralen, oeroude steden en landhuizen met natuurlijk die 

prachtige tuinen. De tuinen in Essex, Suffolk en Norfolk bezit- 

ten die klasse, waarvoor bezoekers naar Engeland komen. 

Het wordt een mooie reis waarin we 6 tuinen bekijken en 

tevens een middag de geweldige 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 inbegrepen: 
*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. 

mailto:info@goldhoorngardens.nl
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Nummer 480 
 

 

 

 

 

 
 

480 is voor mij een gedenkwaardig getal. Daarom ben ik 

erop aan het broeden. 

 
Het is een even hoofdtelwoord, het is 40 maal een dozijn en 

het is de uitkomst van 6 x 80. 

Maar ik wil er méér van weten. Daarom maar eens even 

googelen. Ik lees dat als je 480 door 10 deelt, je een hooglijk 

samengesteld getal krijgt. Hmmm, dit wordt ingewikkelder. 

En als ik verderop lees dat je daarbij een harshardgetal hebt, 

haak ik af. What on earth is een harshardgetal? En tóch wil 

ik ‘iets’ met die 480!! Daarom mijn lieftallige man maar 

eens om raad gevraagd. “Heb jij een idee?’, vraag ik met 

mijn allerliefste stemmetje. Maar omdat ik in mijn columns 

weleens enigszins spottend over mijn geliefde heb geschre- 

ven, is hij onmiddellijk op zijn hoede. ‘Nee’, antwoordt hij 

net iets té vastberaden, ‘ik heb écht geen idee’. Bovendien 

heb ik er óók geen tijd voor, want ik moet de composthoop 

omzetten. Hij trekt zijn overall aan en loopt met een hoop 

groenafval naar buiten. Ik kijk hem liefdevol na……. hier en 

daar laat hij iets vallen; een schil, een verdorde bloem uit 

mijn bloemstuk en …… een vergane bladzijde uit Polder- 

bloei! Wát? Een stukje Polderbloei? Onze blikken kruisen 

elkaar. Als een boze oorworm kijk ik hem aan, maar ik krijg 

echter een wel héél opgeluchte grijns terug. Hij wéét name- 

lijk waarop ik broed; dit is editie CDLXXX. Het is mijn laatste. 

 
Gegroet, ik heb het met veel plezier gedaan. 

Joany Troost 



34 

 



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 Herfstmarkt 

Op zaterdag 5 oktober 2019 organiseert Groei & Bloei 

afdeling Noordoostpolder voor de vijftiende keer 

een herfstmarkt in en om het Aeres aan De Balkan te 

Emmeloord. Ruim 50 standhouders, veelal uit de regio, 

laten het publiek kennismaken met hun hobby, werk en 

producten. Er zal van alles te zien en te beleven zijn: van 

bloemen, planten, heesters, diverse soorten bollen, knollen, 

bloemzaden, bloemstukken, pompoenen en kalebassen, 

vogelhuisjes, huis- en tuindecoraties tot bijzondere 

sieraden, keramiek, brocante, schilder- en glassierkunst, 

etc. Men kan advies vragen aan een tuinontwerper en kijken 

hoe een ervaren bloemschikster in korte tijd de mooiste 

bloemstukjes maakt. Ook is er een heuse plantendokter 

aanwezig: bij hem kunt u terecht met al uw vragen over 

bomen, heesters, tuin- en kuipplanten. 

Natuurlijk zorgen we ervoor dat ook de kinderen niet ver- 

geten worden.Uiteraard is Groei & Bloei zelf ook aanwezig 

met een informatiestand. Mocht u moe worden, dan kunt 

u gezellig op het binnen terras even bijkomen met heerlijke 

koffie/thee en gebak. Deze knusse herfstmarkt is grotendeels 

binnen: geen koude voeten en nattigheid, dus. Gezelligheid, 

voor zowel bezoekers als standhouders, staat voorop. 

 
De markt begint om 10.00 uur en duurt tot 17.00 uur. 

Niet - leden betalen € 3,50 entree 

Kinderen tot 12 jaar: gratis.. 

Leden, alleen op vertoon van Groei & Bloei ledenpas: gratis 

entree 

Meer inlichtingen: 

www.herfstmarktnop.nl 

info@herfstmarktnop.nl 
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http://www.herfstmarktnop.nl/
mailto:info@herfstmarktnop.nl
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Alle data op een rijtje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Omdat er deze zomer veel activiteiten zijn, zetten we alle data nog 

even op een rijtje. 

 
22 mei Excursie Netl 

8, 9, en 10 juni BIJzondere tuinen 

(let op: de Appelhof alleen op 

8 en 9 juni) 

8, 9 en 10 juni Vlindertuin Emmeloord 

8 en 9 juni Tuin familie Lievaart 

8, 9 en 10 juni Tuinieren in Flevoland 

22 en 23 juni Open Tuindagen rondom Ens 

2 en 4 augustus Zeebodem Tuinconcerten 

10 en 11 augustus Tuinieren in Flevoland: kleurrijke 

poldertuinen vol geur 

15 t/m 19 augustus Reis naar East Anglia 

31 augustus en 2 september BIJzondere tuinen 

5 oktober Herfstmarkt 



Zomer actie 
 

 
 

Daarnaast ontvang je ook: 
• Het mei nummer 

• Het vlinderhuisje t.w.v. € 39,50 

 

 
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. 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 € 29,95 voor heel 2019 
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leden Nieuwe 

loemschikken B 

Ook dit najaar starten we weer met bloemschiklessen op verschillende niveaus. 

De cursus bestaat uit 8 lessen en loopt van september 2019 tot en met april 2020. 

 
Behalve leerzaam is het ook altijd gezellig om met elkaar bezig te zijn en boven- 

dien ga je aan het einde van de avond altijd met een mooi bloemstuk naar huis. De 

cursussen worden op verschillende niveaus gegeven, zodat er in beginsel altijd een 

groep is die aansluit bij de ervaring die je al hebt. 

 
Afgelopen jaar was de beginners groep al snel vol, dus wil je zeker zijn van een plek- 

je, geef je dan alvast op! De lessen zijn te volgen door leden en niet-leden, waarbij 

leden wel korting hebben op de cursusprijs. 

 
Voor vragen en opgave: 

Doke Maris - Email: d.maris@solcon.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

We verwelkomen de volgende nieuwe leden binnen onze afdeling. We hopen u een 

keer te zien tijdens één van onze activiteiten!! 

 
Mevr E.M. Voogdt 

Hr J. van Klaveren 

Mevr J. Borgers 

Hr H. Wilms 

Mevr L Boesjes- Horsting 

Hr E. Groen 

Hr H.S. Veldman 

mailto:d.maris@solcon.nl
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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/

