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 Voorzitter: Wim Feddes
 Dollardstraat 6, 8303 LE  Emmeloord 
 0527 697719
 wfeddes@hotmail.com

 Penningmeester: Bob Brug
 Noordermiddenweg 2-I, 8311 RA  Espel
 0527 - 61 26 54 
 benabrug@planet.nl

 Bloemschikcoördinator en ledenadministratie: Doke Maris
 Zwarte Zeestraat 11, 8303 EV Emmeloord
 06-51375918
 d.maris@solcon.nl

 Algemeen lid: Ank Nienhuis 
 Lindeweg 6, 8305 AM Emmeloord
 0527-699409
 ankenharrinienhuis@gmail.com

Bestuur
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Na deze heerlijke zomer schuiven we langzaam richting de herfst. 

Verderop leest u over onze jaarlijkse herfstmarkt op 5 oktober.  

Dit jaar al voor de 15e keer. Wij willen daar een extra feestelijk 

tintje aan geven, mede omdat we dit jaar ook 60 jaar als vereniging 

in de Noordoostpolder bestaan. Let op uw e-mail komende tijd, 

mits uw e-mailadres bij ons bekend is. U kunt zich aan- of afmelden 

voor de nieuwsbrief via info@noordoostpolder.groei.nl. Wij houden 

u dan op de hoogte van de actualiteiten, bijzondere acties of 

excursies. 

We zijn heel trots dat we in staat zijn om weer een nieuwe 

Polderbloei uit te brengen. Dankzij hulp en enthousiasme van 

Maaike Wolf gaan we toch verder met de papieren uitgave en 

proberen deze vier keer per jaar uit te brengen. 

Kijk ook eens op noordoostpolder.groei.nl. Onze website 

wordt sinds kort bijgehouden door Klaas Wilms, hij stelt 

zichzelf voor op pagina 9. Wij zijn heel blij met deze support. 

We zijn benieuwd naar uw reactie op zowel het blad als de 

website. U mag ideeën altijd bij ons aandragen als u iets leuk of  

geschikt acht voor op de website of in de Polderbloei. 

Adverteerders in de Polderbloei krijgen dit seizoen ook gratis een 

plekje op de website. 

U zult in deze editie al een terugblik vinden op de Zeebodem 

Tuinconcerten van 2 en 4 augustus. Alweer voor het 5e jaar een 

succes. Een verslag van de meerdaagse tuinenreis naar East Anglia 

volgt in de volgende editie.

Groet van Wim Feddes

Van de voorzitter
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Groei&Bloei 
Avond9 september 2019

Leven en werk van Ton ter Linden

Kunstschilder Ton ter Linden is vooral bekend 

geworden door zijn tuinencomplex in het Drentse 

Ruinen. Zijn hoog oprijzende borders op kleur zijn 

voor hem levende schilderijen. De transparantie en 

natuurlijkheid van zijn plantengemeenschappen 

werden al snel opgemerkt met als resultaat dat 

duizenden mensen, waaronder veel bekende 

schrijvers, fotografen en tuinbezitters, uit de 

hele wereld jaarlijks kwamen kijken. Ter Linden 

was regelmatig op tv te zien en er zijn diverse boeken over zijn tuinen en 

manier van werken verschenen. Meer dan honderd reportages in binnen- en 

buitenlandse magazines maakten zijn creaties nog bekender waardoor hij 

meerdere malen werd uitgenodigd om in het buitenland lezingen te geven. 

Ook het schilderen bleef belangrijk en de combinatie met het tuinieren 

leverde hem in de pers de titel ‘De Nederlandse Monet’ op. 

Deze lezing is niet alleen een verhaal over plantjes. Het is meer het 

levensverhaal van Ton ter Linden. Voor de pauze beginnen we bij zijn 

geboorte in 1935 volgen zijn ontwikkeling door de tijd; zijn schooltijd, de 

oorlog, het werken in Artis en bij het operaballet, tot hoe hij er toe kwam om 

op zijn speciale manier te gaan tuinieren, en wat er na zijn bekende tuinen 

in Ruinen gebeurde. 

Groei&Bloei Avond
 Aeres, Balkan 16 in Emmeloord

 9 september 2019 

 Zaal open om 19.30 uur, aanvang 20.00 uur
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De borders en combinaties worden 

besproken en ook de schilderkunst komt 

incidenteel om de hoek kijken. Kortom, 

een mooi totaalbeeld over het leven en 

werk van een gepassioneerd man. Na de 

pauze gaat Gert Tabak in op de nieuwe 

(laatste?) levenfase van beide mannen.  

Er moest wel weer een tuin komen, met de 

belkende signatuur van hen beiden, maar 

het één en ander moest redelijk goed te 

behappen zijn voor mensen die ouder 

worden. Hun levensloopbestendige tuin 

in Sleen komt in al zijn facetten voor het 

voetlicht.

Gert Tabak, als zijn levenspartner, kan 

boeiend vertellen over het leven van Ter 

Linden aan de hand van een kleurrijke 

Power Point Presentatie. Door Tabak’s 

onderwijs- en toneelachtergrond wordt 

de avond door het publiek als een 

performance ervaren. In de pauze is er 

gelegenheid om de boeken, kaarten, e.d. 

te kopen.
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In de vorige Polderbloei gaven wij aan dat we 

onder de inzenders van hun mailadres t.b.v. 

onze digitale nieuwsbrief drie Groei&Bloei 

voerdruppels zouden verloten. De winnaars 

van deze voerdruppels zijn:

L. Dibbits

E. Rijnhout

P.C.J. de Leeuw van den Berg

Winnaars actie
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Mijn naam is Klaas Wilms en het bestuur van 

Groei&Bloei Noordoostpolder heeft me gevraagd de 

website te onderhouden. Dat ze mij vroegen kwam dan 

weer doordat ik op de site op zoek was naar informatie 

over de open tuinen van afgelopen juni. Het was niet 

te vinden. Voor een website vind ik dat het ergste wat 

er is. Informatie die er wel is, maar die er niet staat. 

Mailtje naar de voorzitter, die vervolgens vraagt of 

ik de site dan wil onderhouden. En zo is het gekomen. 

Velen zullen deze gang van zaken wel herkennen. 

Hierboven heb ik al aangegeven wat er op de website van Groei&Bloei Noordoostpolder 

moet staan. Alle activiteiten die gaan komen. Alle informatie over de vereniging. 

Daarnaast is het ook handig om iets uit het verleden terug te vinden. Aangevuld 

met nuttige of mooie informatie over planten en struiken. Verwijzingen naar andere 

tuingerelateerde websites. Dat alles zo overzichtelijk en mooi mogelijk.

Uitgebreid ingaan op hoe de site er nu uit ziet is niet erg zinvol, omdat in september een 

update komt die er voor zorgt dat de site er heel anders gaat uitzien. Daarom iets over 

mijzelf. In mijn werkzame leven was ik natuurkundeleraar op het Emelwerda College. 

Dat is nu al weer 8 jaar geleden. In 1975 ben ik voor het eerst in contact gekomen 

met computers. Toen nog een heel groot ding, waarvoor een ruimte zo groot als een 

gymlokaal nodig was, waar altijd minstens vier operators bezig waren. Met veel lawaai 

van kettingprinters, draaiende magneetbanden en ponskaarten. Zelfs de simpelste 

smartphone van nu kan alles al veel vlugger. Een tijd lang ben ik toen helemaal bezeten 

geweest van het programmeren. Veel nuttige zaken, maar ook veel volstrekt nutteloos, 

al gaf het nutteloze ook veel plezier.

Tenslotte: Ik vind het leuk als ik van jullie 

hoor wat er goed is, maar vooral wat er nog 

verbeterd en aangevuld moet worden. 

Kopij is meer dan welkom.

Even voorstellen

 Webmaster Klaas Wilms 

  06-14286265

 info@noordoostpolder.groei.nl
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tuinadvies en ontwerp   •   tuinaanleg   •   tuinonderhoud

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

Het bedrijf voor uw tuin!

visitekaart-2019-voor.pdf   1   14-3-2019   14:20:47



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 bovendien 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 beginnersgroep al snel vol, dus 

wil je zeker zijn van een plekje, geef je dan alvast op! 

De lessen zijn te volgen door leden en niet-leden, 

waarbij leden wel korting hebben op de cursusprijs.

Bloemschikken

tuinadvies en ontwerp   •   tuinaanleg   •   tuinonderhoud

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

Het bedrijf voor uw tuin!

Voor vragen en opgave: 

 Bloemschikcoördinator 

 Doke Maris

 d.maris@solcon.nl
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 Op zaterdag 5 oktober organiseert 

Groei&Bloei Noordoostpolder voor de vijftiende keer 

een herfstmarkt in en om het Aeres gebouw 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 vergeten worden. 

Uiteraard is Groei&Bloei zelf ook aanwezig met een 

informatiestand. Mocht u moe worden, dan kunt 

u gezellig op het binnenterras 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.

 Aeres, Balkan 16 in Emmeloord

 Van 10.00 tot 17.00 uur

 Toegang: € 3,50 p.p. (kinderen tot 12 jaar gratis)

 Gratis toegang op vertoon van Groei&Bloei ledenpas

 herfstmarktnop.nl  of  noordoostpolder.groei.nl herfstmarktnop.nl

Herfstmarkt
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Herfstmarkt
5 oktober 2019 

herfstmarktnop.nl

JUBILEUM EDITIE



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

pitch&putt golf bij 
netl de wildste tuin
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pitch&putt golf bij 
netl de wildste tuin Wat kan een lid verwachten 

De leden van de vereniging zijn beginnende 

en ervaren hobbyisten en vakmensen van alle leeftijden met kleine of grote tuinen. Hun groene 

interesses liggen zowel binnenshuis als buiten. Deze leden kunnen deelnemen aan activiteiten 

als cursussen, lezingen, tuinreizen en tuinclubs. De vereniging heeft afspraken gemaakt over het 

minimale aanbod dat een lid kan verwachten. Door deze activiteiten vergroten de leden hun kennis 

over planten en tuinieren, maar ook en dat is erg belangrijk, ze ontmoeten binnen de vereniging 

mensen met dezelfde belangstelling. Dit geeft een saamhorigheid en een gezelligheidsaspect. 

Bovendien biedt de vereniging haar leden persoonlijk en deskundige advies. De Groei&Bloei 

ledenpas biedt aantrekkelijke voordelen en kortingen bij een groot aantal leveranciers van 

tuinartikelen. 

Lokale afdelingen 

De vereniging Groei&Bloei heeft er altijd naar 

gestreefd om haar activiteiten zo dicht mogelijk 

bij de leden uit te oefenen. Vandaar dat vanaf 

de oprichting in 1872 lokale afdelingen zijn 

opgericht. Iedere afdeling heeft een bestuur dat 

zorgdraagt voor de activiteiten voor haar leden. 

De leden vormen namelijk de ruggegraat van de 

afdelingen. Zij geven aan welk beleid door hun 

afdeling gevoerd zou moeten worden. In algemene 

ledenvergaderingen toetsen ze daarom het beleid 

van hun besturen en geven ze het afdelingsbestuur 

aan wat hun wensen zijn. Door dit nauwe contact 

tussen de leden en de plaatselijke besturen zijn de 

lokale afdelingen in staat voortdurend in te spelen 

op nieuwe behoeften maar ook op maatschappelijke 

veranderingen die van invloed zijn op groen in en 

rondom het huis. 

Vereniging nieuws

Oproep nieuwe 
bestuursleden
Het huidige bestuur bestaat nog 

uit 4 leden. Gelukkig kunnen we 

vaak een beroep doen op een 

groot aantal vrijwilligers. Maar 

om alle activiteiten te kunnen 

blijven organiseren zijn we nog 

steeds opzoek naar nieuwe 

bestuursleden. Heeft u interesse 

en wilt u meer informatie over 

wat van u verwacht wordt  neem 

dan contact op met één van de 

bestuursleden.
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Begin augustus: de hittegolf met temperaturen van bijna 40 graden, 

ligt gelukkig achter ons. Mens, dier en plant hadden allemaal niet 

veel te missen tijdens deze dagen. De eerste twee kunnen nog in de 

schaduw gaan zitten/liggen, maar de planten en heesters in onze 

tuin hadden geen keus: de droogte en de brandende zon was voor 

sommige heuchera’s en hortensia’s te veel van het goede. Het was 

hier ‘pappen en nathouden’. 

Na nog eens zo’n warme droge zomer, denk ik, dat we toch echt meer 

over moeten gaan op prairie planten, zoals b.v. de herfst sedums. Deze 

zijn er in diverse soorten en variëteiten. Ze houden van een zonnige 

plaats, kunnen goed tegen droogte en zijn geliefd bij vlinders, hommels, 

bijen en allerlei andere insecten.

Enkele van de vele mooie sedum soorten die hier staan zijn o.a. de 

Matrona: één van de grootste soorten met prachtige rood aangelopen 

stengels en grote bladeren met rode nerven. Hoe droger de plant staat, 

hoe roder het blad. 

De bladeren van de Purple Emperor zijn eerst blauw/grijs en verkleuren 

later naar paars/rood. El Cid heeft groen/bruin blad en Linda et Rodney 

heeft donkerrood blad. 

Plant
in de Picture
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Telephium Ruprechtii bloeit opvallend licht geel en zijn grote broer 

Telephium Maximum heeft echt groen/gele bloemen, die ook lang op 

kleur blijven. Er is ook een witbloeiende sedum: Spectabile Iceberg 

genaamd. Met zijn grote witte schermen is dit een echte blikvanger, 

zeker in een groep. Eén van de mooiste sedums vind ik de Postman’s 

Pride, vernoemd naar de vinder: José de Buck, een gerespecteerde 

planten expert uit België, die postbode van beroep was (helaas is hij 

ons veel te vroeg ontvallen). Het blad van deze sedum is echt diep paars 

rood en de bloem heeft een felle bordeaux rode kleur. 

Dan zijn er nog de bijzondere bontbladige soorten, zoals Frosty 

Morn met grijs/groen blad en crème/witte vlekken en Alboroseum 

Mediovariegatum met grijs/groen blad en gele vlekken: beiden hebben 

roze witte bloemschermen. Er staan hier ook lage bont-bladige 

sedums: Sieboldii Variegata. Die hebben hier vroeger als kamerplant 

gestaan. Stekken van deze planten zijn in die tijd ook gewoon in de tuin 

geplant. Daar hebben ze inmiddels al een paar winters van -20 graden 

overleefd. 

Veel van deze herfstsedums worden elk jaar voor de langste dag terug 

geknipt. Niet omdat ze te hoog worden, maar eerder om ‘het uit elkaar’ 

vallen tegen te gaan. Van de afgeknipte stukken haal ik het meeste blad 

af en zet ze een cm of 3-4 in de grond. Als de helft aan de groei gaat, is 

dat voor mij meer dan genoeg. Herfstsedums zijn gemakkelijke planten 

en hebben eigenlijk geen last van ziektes. Wel van plagen zoals b.v. de 

larven van de taxuskevers: emelten genaamd. Als de planten in het 

voorjaar niet aan de groei gaan, komt het meestal door vreterij van 

deze larven: ze zijn nl dol op de wortels. Planten opgraven, de wortels 

en grond nakijken is de enige remedie. En die gevonden larven? Tja: de 

kunnen het hier niet meer navertellen...

Wies Voesten
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Het gazon altijd 
moeiteloos strak 
met uw robot

STRAKGAZON.NL

Het gemak
van perfectie

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

 
 

Beleef de herfst! 
Vind de mooiste siergrassen en bamboes op onze kwekerij tijdens de open dag. 

Laat je verrassen en voorlichten over ons prachtige en kleurrijke assortiment. 

 

Datum :  Zaterdag 7 september 2019 

Tijd :  9:30 uur tot 17:00 uur 

Locatie :  Kalenbergerweg 12-1 

Plaats :  Luttelgeest 

 

* Voor de kinderen staat een springkasteel klaar 

www.flevosiergras.nl 
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Sinds 12 jaar zijn in het Drentse Veenhuizen 

de Tuinen van Weldadigheid gevestigd. Vlak 

achter één van de gevangenissen ligt op ruim 

3 hectare een prachtig tuinen / tuinderij 

complex. Hier kweken Jolanda en Lambert 

de grootste collectie eetbare gewassen van 

Nederland. 

Vergeten groenten, oude rassen, buitenlandse bijzonderheden, alles 

wat niet in de winkel te koop heeft heeft hun aandacht. Het kweken 

en vermeerderen van deze enorme variatie aan planten combineren 

ze met een zorgboerderij en toeristische activiteiten. Een klein deel 

van de opbrengst wordt vers verkocht maar het grootste deel is voor 

zaai- en plantgoed. Het unieke aanbod op de eigen webshop groeit 

steeds verder. 

Op maandag 11 november komt geboren Emmeloorder Lambert 

vertellen hoe ze dit allemaal doen. Hij neemt ook een flink assortiment 

aan zaden en pootgoed mee. 

Groei&Bloei 
Avond11 november 2019

Lezing door Lambert Sijens 

van De Tuinen van Weldadigheid

Groei&Bloei Avond
 Aeres, Balkan 16 in Emmeloord

 11 november 2019 

 Zaal open om 19.30 uur, aanvang 20.00 uur
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2019
7 september  Open dag Flevo Siergras

9 september    Lezing Gert Tabak

14 september  Appelplukdag Fruitbedrijf Hoekstra

5 oktober  Herfstmarkt

11 november  Lezing Lambert Sijens

16 december  Kerstavond

2020
10 februari  Groei & Bloei avond

9 maart  Jaarvergadering

13 april  Groei & Bloei avond

18 mei  Bloemschikdemonstratie

Alle data 
op een rijtje

We verwelkomen de volgende nieuwe leden binnen onze afdeling. 

We hopen u een keer te zien tijdens één van onze activiteiten!

Mevr. Jippes Mevr. de Boer

Mevr. De Ruiter Mevr. Lassche

Dhr. Van Wijk Fam. Van den Berg

Mevr. Lijs

Nieuwe leden

Kijk voor meer informatie 

en nieuws eens op 

noordoostpolder.groei.nl
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Bloemisterij Kleefstra
Noordzijde 18D

8302GL Emmeloord
tel: 0527-613577

Goldhoorn Gardens en Engels landleven winkel  www.goldhoorngardens.nl  
Klutenweg 13, 8314 PB Bant Tel. 0527-261525 Mob. 0622413627

BEZOEKERSTUIN

TUINONTWERP – ADVIES

WORKSHOPS

DIA PRESENTATIE

ENGELS LANDLEVEN WINKEL



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

Luttelgeest
T. 06-13072609

DE9007915-ONT002-CB018

Half maart tot 1 juli geopend

hangpotten

perkgoed geraniums
fuchsia's groenteplanten

volop

De Tuinplanten Markt Ens

www.detuinplantenmarktens.nl

B

www.facebook.com/detuinplantenmarktens



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

Luttelgeest
T. 06-13072609

DE9007915-ONT002-CB018

Half maart tot 1 juli geopend

hangpotten

perkgoed geraniums
fuchsia's groenteplanten
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De Tuinplanten Markt Ens
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.EU

DakbomenLeibomen 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



De 5e editie van de Zeebodem Tuinconcerten in de 

Lancaster Garden, met in totaal 250 liefhebbers, was 

een groot succes. 

 

Vrijdag 2 en zondag 4 augustus liet 

Groei&Bloei afdeling Noordoostpolder 

met de Zeebodem tuinconcerten zien 

hoe veelzijdig de vereniging is. Muziek 

en tuinen passen immers heel goed bij 

elkaar.

 

Vrijdagavond was het in de met mooie 

bloemstukken versierde tent één en 

al swingen met Them Lewis Boys. 

De band is o.a. geïnspireerd door de 

legendarische Rock en Roll zanger Jerry Lee Lewis. Het 

was een daverend succes waarbij je niet stil op je stoel 

kon blijven zitten.

Zeebodem
Tuinconcerten
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Zondagmiddag was er een geweldig concert van de vocaal 

veelzijdige zangeres Petra Berger en de pianovirtuoos 

Jan Vayne. Hun optreden was een combi van klassieke 

en lichte muziek uitgevoerd door twee uitzonderlijke 

getalenteerde artiesten. Het publiek genoot in grote 

getale van een diversiteit aan uitvoeringen van de 

verschillende muziekstijlen.

 

Ook dit jaar vonden de optredens weer plaats in de 

tuin van Ank en Harrie Nienhuis. Ondanks meerdere 

bezoeken, zie ik iedere weer iets wat me eerder niet 

was opgevallen. Deze tuin is in een woord prachtig. 

Complimenten voor Ank en Harrie voor de aanleg en het 

onderhoud van deze tuin.

Graag tot volgend jaar.

 

Joke Christiaens-Leijten
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Hazenberg Tuinkassen & Orangerieën
Zuiderringweg 13-I • 8317 RA Kraggenburg
Tel.: 0527 - 240 374

•Tuinkassen

•Orangerieën

•Overkappingen

•Maatwerk

www.hazenbergtuinkassen.nl

Voor al uw vaste tuinbeplanting
         met advies op maat!

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

Kalenbergerweg 11-1  |  8315 PD  Luttelgeest

Kijk voor actuele openingstijden op onze website.

Hazenberg Tuinkassen & Orangerieën
Zuiderringweg 13-I • 8317 RA Kraggenburg
Tel.: 0527 - 240 374

•Tuinkassen

•Orangerieën

•Overkappingen

•Maatwerk

www.hazenbergtuinkassen.nl



Vaartweg 83
8311 AA  Espel

T 06 - 38 78 98 91
F 0527 - 27 18 30

www.reijnoudthoveniers.nl
info@reijnoudthoveniers.nl 

Gezellige boerderijwinkel met 
vers fruit, groente, eieren, 

honing, citrus -/peulvruchten, 
uien en aardappels etc. 

Fruit uit eigen boomgaard
Juni-aug: Kersen

Aug-sep: Pruimen
Gehele jaar; Appels

 Streekproducten van eigen 
kersen, pruimen en appels

Terras met koffie, thee of softijs

APPELPLUKDAG
Zaterdag 14 sept.

 10.00-16.30

Voor meer info en 
mogelijkheden: bezoek de 
website of kom eens langs 

Fruitbedrijf Hoekstra
Oosterringweg 24-1 Luttelgeest 

Tel: 0527-202895
www.fruitbedrijfhoekstra.nl



Wilt u kopij aanleveren voor het winternummer 

van Groei&Bloei afdeling Noordoostpolder? 

Mail dit dan vóór 1 november a.s. naar Bob Brug.
   benabrug@planet.nl

Vaartweg 83
8311 AA  Espel

T 06 - 38 78 98 91
F 0527 - 27 18 30

www.reijnoudthoveniers.nl
info@reijnoudthoveniers.nl 

Kopij aanleveren
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Stichting Steenbreek wil samen met deelnemende gemeenten, 

waterschappen en provincies onze leefomgeving vergroenen. 

Ofwel onnodige verharding in privé- en openbare ruimte 

vervangen door een diversiteit aan groen waarbij de hulp van 

inwoners en bedrijfsleven hard nodig is. Gemeenten bepalen 

daarvoor zelf hun aanpak: samen met inwoners, organsaties 

en bedrijven.

Waar mogelijk worden stenen vervangen door groen zodat 

het water makkelijker de grond in kan. Ook de aanleg van 

twee systemen, één voor regenwater en één voor afvalwater 

zorgt ervoor dat het riool minder snel overbelast raakt. Omdat 

het praktisch onmogelijk is om alle riolen aan te passen aan 

de grootst mogelijke regenbui wordt gezocht naar andere 

oplossingen. Op steeds meer locaties worden bijvoorbeeld 

extra vijvers en wadi’s aangelegd.

Deelnemende gemeenten, zoals gemeente Noordoostpolder 

organiseren onder de campagne Operatie Steenbeek acties 

om samen met inwoners en bedrijven te vergroenen. Denk 

bijvoorbeeld aan acties als Tegel eruit, plant erin, korting 

bij aanschaf van regentonnen maar ook aanleggen van 

voorbeeldtuinen, promotie tijdens evenementen, maken 

van insectenhotels, aanleggen van geveltuinen tot aan het 

vergroenen van een hele straat. Groen is de aanjager voor 

kwaliteit in de woon- en werkomgeving van de toekomst. 

Groen wordt neergezet als een product én een middel: een 

multifunctioneel product dat in veel opzichten een positieve 

uitwerking heeft op biodiversiteit, ecologie, gezondheid, 

economie, sociale cohesie etc.

Zie operatiesteenbreek.nl

Steenbreek
Operatie
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Boomkwekerij R. Stolwijk
Lindeweg 8, 8315 RC Luttelgeest
www.boomkwekerijstolwijk.nl 
info@boomkwekerijstolwijk.nl 06-28143828

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!

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.nl34



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

Een abonnement op Groei&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 jaarlijks stilzwijgend verlengd. 
Opzeggingen dienen ons voor 1 oktober van het lopende jaar te bereiken. 

Najaarsactie

Vul onderstaande bon ingevuld op naar:

Ledenadministratie Groei&Bloei
Afdeling Noordoostpolder
Zwarte Zeestraat 11, 8303 EV Emmeloord

U kunt uw gegevens ook mailen naar d.maris@solcon.nl

Word nu lid van Groei&Bloei 

tot eind 2020 en betaal slechts € 49,95
Dit is een korting van € 20,00 op het lidmaatschap tot het einde van het jaar 2020

Daarnaast ontvangt u ook:

• Het september-, oktober- en november/decembernummer 
 van Groei&Bloei gratis

•  De special ‘De Makkelijke Tuin’ t.w.v. € 8,95

Ja, ik word lid van Groei&Bloei

Naam:  ............................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres: .............................................................................................................................................................................................................................................................................

Postcode  ....................................................................... Plaats: ......................................................................................................................................................................

E-mail:  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

IBAN: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................

 Ik betaal middels automatische machtiging en machtig daartoe Groei&Bloei het verschul-

digde bedrag tot wederopzegging automatisch van mijn bank/girorekening af te schrijven.

✁



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

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!

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)

Nu ook voor al uw 
bloemwerk
Verse snijbloemen
Boeketten                                 
Rouw- en trouwwerk 
Balieboeketten
Zaalversieringen 
Abonnementen  
Wij bezorgen ook!

Wij hebben ook 
een webshop


