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We hebben een natte herfst gehad na een lange droge periode.  

Je merkt wel dat het klimaat verandert en ik betrap mij erop dat ik 

mijn gedrag in de tuin daarop ook al aanpas. 

Een geweldige dag was onze 15e herfstmarkt met mooie kramen 

en enthousiaste mensen. Compliment voor de organisatoren Wies 

en Lipkje. Wij mochten hun tijdens de markt een boomsilhouet 

overhandigen als dank voor het vele werk dat gedaan is. Tijdens 

deze dag hebben we elk uur bloemstukken mogen verloten om het 

lustrum te vieren en ook omdat Groei&Bloei dit jaar 60 jaar bestaat 

in de Noordoostpolder. 

Ons winterprogramma tot en met mei volgend jaar hebben 

we zo goed als ingevuld. U leest daarover verderop in dit blad.  

Op 11 november hadden we Lampert Sijens vanuit Veenhuizen die 

sprak over “de tuinen van Weldadigheid” met hun enorme collectie 

eetbare gewassen. Zeer interessant. Aanstaande 16 december 

hebben we onze traditionele kerstavond met professionele 

bloemschikkers. en daarbij zullen ook onze eigen schikkers hun 

kunsten tonen. Het thema van die avond wordt “Tafelschikking”. 

Uiteraard inclusief de grote traditionele verloting. Altijd een 

gezellige avond met doeners naar het einde van het jaar. Omdat 

we 60 jaar bestaan gaan we ook aan deze avond en feestelijk tintje 

geven.

Let op onze website noordoostpolder.groei.nl. Daarin zullen de 

komende tijd de diverse commissies zich voorstellen. Altijd goed 

te weten wie waaraan meewerkt. Ik wens u veel plezier met deze 

warme wintereditie van onze Polderbloei.

Groet van Wim Feddes 

 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

Van de voorzitterBestuur
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Op deze avond wordt ons 60-jarig jubileum gevierd. Reden voor een extra feestelijke 

avond met een leuk programma. Kom je ook?

De avond begint met een spetterende demonstratie van bloemisterij Kleefstra uit 

Emmeloord. Stien en Liza laten ons zien hoe je de mooiste kerstcreaties maakt. Beide 

zijn gek op hun vak en daarbij hebben zij kwaliteit, originaliteit en passie voor bloemen 

hoog in het vaandel. Met deze demonstratie willen zij ons enthousiast maken voor dit 

mooie vak en geven ze ons een kijkje in de wereld van bloemen en planten.

Maar naast deze demonstratie, zullen onze ‘eigen’ bloemschikkers óók aanwezig 

zijn. Zij zullen ons met hun creaties met het thema ‘feestelijke tafelversiering’ zeker 

ideeën geven om zelf aan de slag te gaan. Alle gemaakte stukken gaan de verloting 

in. De lootjes hiervoor zijn op de avond zelf te koop.

En omdat we deze avond tevens het 60-jarig jubileum van de Groei&Bloei afdeling 

Noordoostpolder vieren, maken we de avond extra feestelijk. Er zullen hapjes en 

drankjes worden aangeboden en wellicht maak je kans om deze avond deel te nemen 

aan één van de mini-workshops. Een extra reden om te komen dus!

Iedereen is welkom op deze avond.

Leden hebben gratis entree, niet leden betalen € 5,00

Groei&Bloei 
Avond16 december 2019

Jubileum avond

Groei&Bloei Jubileum avond
 Aeres, Balkan 16 in Emmeloord

 16 december 2019 

 Zaal open om 19.00 uur, aanvang 19.30 uur

Kijk voor meer informatie op 

noordoostpolder.groei.nl

of op Facebook 

Groei&BloeiNoordoostpolder

Jubileum 
avond

Kom
je ook?

Iedereen is
welkom!
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Even iets over Elly:

Ik ben 65 jaar en woon mijn hele leven al in de Noordoostpolder. Sinds 1998 heb ik 

mijn eigen tuinontwerp bureau. Tevens heb ik een bezoekerstuin waar mensen vanuit 

heel Europa en daarbuiten de tuin komen bezoeken. In 2007 ben ik nog gestart met 

een landleven winkel gerelateerd aan woon en tuin accessoires. Mijn grootste hobby 

is dan ook bezig zijn met de tuin en andere tuinen bezoeken. 

Even iets over Piet:

Ik ben 42 jaar werkzaam geweest bij de Plantenziektenkundige Dienst, in  

Wageningen. Ik kwam in 1985 voor mijn werk in Emmeloord samen met mijn gezin. 

Sinds 2017 ben ik gepensioneerd. Hobby’s heb ik voldoende: naast het feit dat ik ont-

werper ben van tuinen geef ik in het hele land lezingen over Nederlandse en Engelse 

Tuinen. Over een periode van 40 jaar heb ik over de gehele wereld tuinen bezocht, 

maar vooral in Engeland (meer dan 400). Tevens ben ik Dendroloog (houd mij bezig 

met bomen) en verzamel dennenappels. De collectie bestaat inmiddels uit meer dan 

300 verschillende soorten. Er zijn er bij van 3 kg (‘Widowmaker’) en een soort van  

50 cm lang (Sugarpine)…. Ook heb ik mij beziggehouden met het ontwerp en de  

beplanting van de Vlindertuin in Emmeloord.

Samen geven we ook voor Groei&Bloei Noordoostpolder cursussen Tuinontwerpen 

voor beginners en gevorderden. Samen organiseren wij al meer dan 15 jaar reizen 

voor Groei&Bloei, het ene jaar maken we een buitenlandse, meerdaagse reis, het 

andere jaar organiseren wij een dagtocht: meestal in Nederland, maar soms ook  

naar Duitsland. Dit jaar zijn we naar Engeland geweest (East Anglia). Volgend jaar 

(18 juni 2020) denken we aan een reisje naar de Veluwe en Utrecht. De tuinen die we 

zouden kunnen bezoeken zijn dan: De Vlinderhof, De tuin van Polhuis en kwekerij 

‘De Hessenhof’.

Elly Kloosterboer & Piet Boersma

De reiscommissieEven voorstellen

Bedankt Cor! Wie zitten er in de reiscommissie van Groei&Bloei Noordoostpolder? 

Dat zijn Elly Kloosterboer-Blok en Piet Boersma, beiden woonachtig in de polder. 

Elly in Bant en Piet in Emmeloord.Cor Apeldoorn heeft na meer dan 10 jaar te kennen 

gegeven dat hij zijn werkzaamheden voor onze ver-

eniging wil beëindigen. Cor heeft heel trouw al die 

jaren meer dan 10.000 koppen koffie of thee gezet 

en ook weer afgewassen, vele deuren voor ons ge-

opend en alarmen in- en uitgeschakeld. Hij was altijd 

onze helpende hand bij alle Groei&Bloei avonden, 

herfstmarkten, kerstavonden en tuinconcerten.  

We zijn Cor heel dankbaar dat wij altijd een beroep 

op hem mochten doen en hopen hem ook als trouw 

lid nog heel vaak te mogen ontmoeten bij onze  

Groei&Bloei activiteiten.

Bestuur Groei&Bloei afd. Noordoostpolder

OPROEP: 

Wil jij Cor opvolgen en 

tegen een kleine vergoeding 

zijn werkzaamheden 

overnemen? Neem dan 

contact op met één van de 

bestuursleden.
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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

Bedrijfsbezoek
Zaterdag 18 januari 2020 om 10.00 uur

Brockhoff Rozen

Aan de Weteringweg nummer 7 in Luttelgeest, teelt Brockhoff Rozen 

op 2.6 hectare de grootbloemig rode roos, Red Naomi! Elke dag worden 

tussen de 20.000 en 25.000 stelen verwerkt. Deze rozen worden elke 

dag opgehaald en vervoerd naar de veiling in Aalsmeer. 

Vanaf de veiling gaan de rozen naar de eindklanten in de grote steden 

van Europa! Tijdens het bedrijfsbezoek, kunt u zien hoe de rozen 

geteeld en verwerkt worden. 

U kunt zich hiervoor aanmelden door een bericht te sturen naar 

info@ noordoostpolder.groei.nl of telefonisch bij één van onze 

bestuursleden. De kosten bedragen € 2,00 p.p.
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Op zaterdag 5 oktober hebben we voor de vijftiende keer onze 

jaarlijkse Groei&Bloei Herfstmarkt in en om Aeres gehouden. Voor 

deze jubileum editie waren we er in geslaagd om 55 standhouders 

naar Emmeloord te halen, waaronder 30 nieuwe deelnemers. Er was 

van alles te zien, te beleven, te proeven en te koop: van vaste plan-

ten, heesters, bollen, knollen, bloemzaden, bloemstukken tot kunst,  

keramiek, brocante, bijzondere sieraden, streekproducten etc.

Op het gezellige binnenterras kon men onder het genot van koffie 

en heerlijke (Limburgse) vlaai even bijkomen. Ook de Groei&Bloei-

stand trok veel belangstelling: hier werden de gehele dag bloem-

schikdemonstraties gegeven door onze bloemschikdocenten en alle 

bloemstukken werden verloot: er gingen vele blije mensen naar huis. 

Co, Joany, Hannie en José: bedankt voor jullie inzet. 

Plantendokter, Piet Boersma, kreeg diverse zieke en/of aangetaste 

bladeren/planten onder ogen en moest vele vragen beantwoorden. 

Ruim 1000 bezoekers, w.o. uit Groningen, Enschede, Heerhugo-

waard, Utrecht en zelfs Roosendaal waren naar Emmeloord 

afgereisd en liepen gezellig rond te struinen. Vooral de ge-

moedelijke sfeer en het ruime aanbod en kwaliteit van de 

verschillende producten deed veel mensen besluiten langer 

te blijven, dan dat ze eigenlijk van plan waren. 

Als organisatie kijken wij tevreden terug op deze zeer ge-

slaagde dag. Iedereen, die een steentje heeft bijgedragen om 

deze markt weer te kunnen verwezenlijken: hartelijk dank! 

Dat geldt natuurlijk ook voor Aeres: wij waarderen het zeer 

dat we elk jaar weer gebruik mogen maken van deze super 

locatie. 

Groei&Bloei herfstmarkt 
trekt weer vele liefhebbers

Kijk voor een foto-impressie 

op herfstmarktnop.nl
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Cursusaanbod
Cursus  “Tuininrichting voor beginners”

Deze cursus voor beginners is voor mensen die meer willen weten over tuinieren b.v. 

inrichting van de tuin, kleuren combinaties, de standplaats van de planten. 

De cursus bestaat uit 6 avonden waarvan één avond een tuin bezoeken. Deze cursus 

begint januari 2020 -bij voldoende deelname- en wordt gegeven om de veertien dagen.

De kosten voor deze cursus zijn € 62,50. Voor niet leden € 72,50.

Cursus  “Tuininrichting voor gevorderden”

 Deze cursus voor de gevorderden gaan we wat dieper op de beplanting in, er wordt 

ook enige zelfwerkzaamheid gevraagd. Aan de orde komt b.v. het zelf opstellen van een 

beplantingsplan, toepassing bomen, heesters en klimplanten, toepassing van kleuren 

en vormen in de tuin, bespreken van bepaalde planten, dia’s van planten combinaties.

De cursus bestaat uit 6 avonden. Bij voldoende deelname gaat de cursus door.

De kosten voor deze cursus zijn € 79,50. Voor niet leden € 89,50.

De cursussen worden verzorgd door Piet Boersma en Elly Kloosterboer-Blok. 

Meer informatie en aanmelden via Elly Kloosterboer-Blok:

 06 - 22 41 36 27

 info@goldhoorngardens.nl
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November: de tuin gaat langzaam in rust en doet dit in stijl. 

Dagelijks geniet ik van de vele paddenstoelen, van de prachtige 

herfstkleuren en van allerlei vruchten waarmee de Euonymus 

europeum (kardinaalsmuts), de Leycesteria formosa (Grootmoeders 

Oorbellen). De Callicarpa bodinieri Profusion (Schoonvrucht), de 

Malus Red Sentinel etc. volhangen. 

Momenteel ben ik (tussen de buien door) druk bezig met het planten 

van bollen. De 55 meter lange bollenborder langs de oprit wordt 

aangevuld met diverse Narcissen soorten. Alliums e.a. bollen zijn al 

in de borders geplant. Al doende kom je daar van alles tegen: slakken, 

muizen, een rondstruinende egel en… veelbelovende groeipunten 

van helleborussen. Helleborussen zijn opvallendste groenblijvende 

winter en voorjaarsbloeiers met kleurrijke bloemen tot in mei. 

Er zijn verschillende soorten, waarvan H. Argutifolius (met gekarteld 

blad), H. Foetidus (met sprietig blad) de hoogste zijn: beiden met 

trosvormige bloemen op lange stevige stelen en groen/wit bloeiend. 

H. Niger is een witbloeiend laag soort, die je ook vaak in kerststukken 

ziet. Hij doet het niet in elke tuin even goed. De bekendste Helleborus 

is de H. Orientalis, die weer onderverdeeld kan worden in diverse 

variëteiten, w.o. ook sommige botanische soorten vallen. H. orientalis 

soorten hebben enkele-, half dubbele- (de zgn. Anemoonbloemigen) 

en dubbele bloemen in vele kleurschakeringen. Eén van de mooiste is 

wel de H. orientalis Picotee: zijn bloemen hebben een donker met licht 

gekleurde buitenkant, terwijl de binnenkant contrasterend van kleur 

is: licht met opvallend scherp getekende donkere aderen. 

Tegenwoordig komen veel planten uit de weefselkweek, 

zoals b.v. de rode Anna’s Red, de witbloeiende Molly’s 

White en de roze Penny’s Pink: alle drie met schitterend 

gemarmerd blad, wat ook in de zomer zeer attractief is. 

Nadeel: de bloemen van deze planten vormen geen zaad, 

hetgeen de bloemen van andere Helleborussoorten wel 

doen. Dat zaad kun je het beste zaaien zo gauw het in mei 

rijp is en doe dat het liefst op richels in de volle grond. 

Daarna is het een geduldkwestie: de eerste kiemblaadjes 

laten zich pas in februari/maart van het jaar erop zien 

en de eerste bloemen kun je meestal na een jaar of drie 

bewonderen. Doordat bijen en hommels van bloem 

naar bloem vliegen, hebben zaailingen vaak niet meer 

de kleur van de moederplant: zo ontstaan verassende 

kleurschakeringen. 

Bladeren van de H. orientalis variëteiten raken vaak 

beschadigd door regen, hagel, wind en vorst: daarom 

knippen we die er elk jaar in januari af. 

In deze beschadigingen kunnen gemakkelijk schimmels 

‘nestelen’, die de gehele plant kunnen aantasten, 

waardoor de kans bestaat dat die wegrot. Na de 

knipbeurt vormt de plant binnen enkele weken weer 

nieuw frisgroen blad. 

De herfst geeft mij altijd een dubbel gevoel: van de ene 

kant word ik in deze tijd een beetje weemoedig van 

het vallende blad en de afstervende planten, van de 

andere kant: de veelbelovende helleborus (en bollen) 

groeipunten maken mij ook weer blij: de eerste ‘stappen’ 

richting voorjaar. 

Ben je geïnteresseerd? Zoek dan eens op Google naar: 

‘Helleborusdagen’ of ‘Helleborussen’ voor informatie 

over Open Dagen in februari en maart bij kwekerijen en 

in tuinen. 

Wies Voesten

Plant
in de Picture

Helleborussen

Anna’s Red

Molly’s White 

Penny’s Pink
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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

Adverteerder vertelt

Wij, als team van Vroegop Hoveniers gevestigd 

in Marknesse, richten ons al 23 jaar op het 

totaalpakket wat in een tuin kan plaatsvinden. 

Onze kracht en focus ligt op een mooi en kleurig 

beplantingsplan. 

Wij vinden het belangrijk dat de klanten zich 

thuis voelen in hun tuin met bloeiende en geurende planten/struiken. De diversiteit 

van geuren en kleuren en de daarbij behorende fauna geeft plezier en rust het hele 

jaar door.

Door onze visie en wens naar meer groen in de tuin, 

zijn wij drie jaar geleden, naast ons hoveniersbedrijf, 

begonnen met het opzetten van sierheesterkwekerij 

Grandiflora. Hier kweken wij inheemse struiken/

heesters, die in veel tuinen (zowel groot-als klein) geplant 

kunnen worden. Het zijn meerstammige heesters die wij 

op een speciale manier snoeien. Hierdoor creëren wij 

diepte/ruimte en doorkijk mogelijkheden in de tuin. Met 

de juiste planten op de juiste plaats, in combinatie met 

deze sierheesters, kunnen wij ervoor zorgen dat de tuin 

een verlengstuk van het woon-en werkplezier wordt.

Wij willen graag met u meedenken/kijken naar de 

mogelijkheden in uw tuin.

Vroegop Hoveniers
 vroegophoveniers.nl
 info@vroegophoveniers.nl
 06 - 53 93 03 81 
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De bevlogen vakman Gerard van Buiten, 

hortulanus van de Botanische Tuinen 

Universiteit zal een enthousiast verhaal 

houden over de botanische tuinen in 

Utrecht. De powerpoint presentatie staat 

bol van bijzondere planten.

In 1639 begon in Utrecht de botanie met 

een tuintje voor medicinale planten. Inmiddels vormen de Botanische 

Tuinen een modern en uniek park van 9 hectare met de mooiste 

planten uit de hele wereld. Naast mooie tuinen voor het publiek 

wordt er volop gewerkt aan universitair onderwijs en onderzoek. 

Een inkijkje in bijna 400 jaar geschiedenis waarbij we zien hoe de 

tuin de opkomst en ontwikkelingen van de plantkunde volgt. Een 

kennismaking met de grootste botanische tuin van Nederland: en 

tussendoor natuurlijk ook heel veel mooie planten en hun verhalen!

De lezing is ook prima geschikt als inleiding op een groepsbezoek aan 

de Botanische Tuinen Utrecht.

Groei&Bloei 
Avond10 februari 2020

Botanische Tuinen Utrecht: 

een groene schatkamer

Groei&Bloei Avond
 Aeres, Balkan 16 in Emmeloord

 10 februari 2020 

 Zaal open om 19.30 uur, aanvang 20.00 uur
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2019
16 december  Groei&Bloei kerstavond

2020
18 januari  Bezoek Brockhoff Rozen

10 februari  Lezing Botanische tuinen Utrecht

9 maart  Jaarvergadering

28 maart  Tegel eruit Plant erin

20 april  Groei&Bloei avond 

18 mei  Bloemschikdemonstratie

20 – 24 mei  Gardenista

18 juni Tuinenreis

Alle data 
op een rijtje Kijk voor meer informatie 

en nieuws eens op 

noordoostpolder.groei.nl

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

We zijn blij dat we dit weer een groot aantal nieuwe leden mogen 

verwelkomen binnen onze afdeling. We hopen u een keer te zien 

tijdens één van onze activiteiten!

 

Mw. Rijnboutt Mw. Simonse Mw. Hofland

Mw. Pasterkamp Mw. Overmars Mw. Dekker

Mw. Bakker Mw. Bakkeren Mw. Brouwer

Mw. Bij de Vaate Mw. Holstein

Nieuwe leden
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BOMENVERKOOP

.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

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

Luttelgeest
T. 06-13072609

DE9007915-ONT002-CB018



Zaterdag 17 augustus zijn we naar 

Bressingham Gardens gereden. Dit was 

GENIETEN! Wat een wauw tuin was dit met 

zijn tientallen (47) golvende eilandborders 

in het gazon. Prachtige combinaties van 

ontelbare planten. Foggy Bottom het 

oudere gedeelte van de tuin oogde iets 

rustiger, doordat er aparte struiken en 

bomen in de borders waren gebruikt. Hier 

werden we stil van, de rust die dit gedeelte 

uitstraalde. Na de lunch zijn we binnenstad 

van Cambridge bekeken. Genoten van de 

vele oude gebouwen, King's Chapel en een 

terrasje. Tegen vijven teruggereden naar 

het hotel voor een heerlijk buffet.

Zondagochtend werden we, na het ontbijt, 

om kwart voor acht met de koffers bij de 

bus verwacht. De rit naar het noorden 

eindigde bij Elsing Hall. Het landhuis met 

de gevel van squared flint was imposant. 

De tuinen buiten de slotgracht hadden 

mooie doorkijkjes. In het bosgedeelte had 

je een mooi zicht over de gracht naar de 

achterkant van het huis. East Ruston Old 

Vicarage was de laatste tuin van deze reis. 

Het geheel was een doolhof van tuinkamers 

met brede en hoge hagen. Er zijn tientallen 

doorkijkjes, trappetjes, poortjes. De borders 

zijn veelal ingevuld met eenjarige, dahlia's 

en minder winterharde beplanting. Diverse 

grote potten zijn prachtig opgemaakt.

In the Sun Inn in Dedham hebben we nog 

een afscheidsdiner gehad. Daarna was het 

nog maar een korte rit naar de boot. Na 

het inschepen hadden we wederom een 

rustige nacht en werden we om halfzeven 

gewekt voor het ontbijt. Na afloop was het 

de nachttas ophalen en van boord.

De rit naar de polder verliep voorspoedig 

en tegen half elf weer terug in het centrum 

van Emmeloord. We hebben wederom een 

gezellige en afwisselende reis gehad.

Ellen Nelis

P.S. Het uitgebreide reisverslag staat op de 

website.

Donderdag 15 augustus vertrokken we tegen 4 uur 

vanaf de Deel in Emmeloord. Na een vlotte rit 

naar hoek van Holland werden we bij de terminal afgezet. Onze groep werd om half acht 

verwacht voor een 3-gangen diner op dek 9. Om tien uur verliet het schip de haven en na 

een rustige nacht konden we om half zes aanschuiven bij het ontbijtbuffet.

Door het glooiende landschap zijn we 

naar Ulting Wick gereden. Deze privétuin 

heeft mooie schuren uit de 15e,16e en 

17e eeuw. De deels parkachtige tuin heeft 

mooie oude bomen en een beekje. De 

borders zijn deels gevuld met eenjarige 

en deels op kleur, zoals de witte tuin. 

De volgende tuin deze ochtend was RHS 

Hyde Hall. Deze immense tuin van 14 ha 

lag deels op en deels tegen een heuvel 

aan. De tuinen hebben diverse thema's 

en de borders hebben ronde vormen. Er 

staan prachtige combinaties van planten 

op kleur of met contrast gezien. De vele 

grassen die in de borders zijn gebruikt 

houden het geheel levendig.

De volgende tuin was de tuin van Beth 

Chatto. In de motregen gingen we de tuin in. Wat opvalt zijn de prachtige oude en dikke 

bomen. Daar zijn kleurrijke borders omheen gemaakt. Rond de waterpartijen staan hier en 

daar enorme gunnera's De graveltuin en het bosgedeelte zijn de moeite van het bekijken 

waard. En dan de kwekerij..... hier konden we trouwens ook schuilen voor de regen. Ons 

Holliday-Inn hotel in Ipswich was de laatste stop van die dag en na het buffet was het goed 

slapen.

Tuinreis naar
East-Anglia
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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 

Wilt u kopij aanleveren voor het voorjaarsnummer 

van Groei&Bloei afdeling Noordoostpolder? 

Mail dit dan vóór 3 februari 2020 naar Bob Brug.
   benabrug@planet.nl

Boerderijwinkel met vers fruit, 
groente, eieren, puur sap,

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

 
 Fruit uit eigen boomgaard

Juni-aug: Kersen
Aug-sep: pruimen

Gehele jaar; appels, peren

 Streekproducten van eigen 
kersen, pruimen en appels.

Unieke Sinterklaas en
Kerst cadeautjes

Voor meer info en 
mogelijkheden:

 bezoek de website 
of kom eens langs 

Fruitbedrijf Hoekstra
Oosterringweg 24-1 Luttelgeest 

Tel: 0527-202895
www.fruitbedrijfhoekstra.nl

Kopij aanleverenVoor 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.
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De Open Tuinen 
Commissie stelt zich voor

De tuinen komen langzaam maar 

zeker weer tot rust, maar wij 

als Open Tuinen Commissie zijn 

alweer volop aan het werk voor 

komend jaar!

Onze commissie bestaat uit vijf 

personen, Lies Geurts, Gré Muis, 

Melanie van Bruggen, 

Rianne Weijers en Leny Pauwe. 

Ria Davids ondersteunt ons in 

tijden van grote drukte.

Onze taken zijn heel divers, tuinen bezoeken, contact opnemen met de 

eigenaren, standhouders zoeken, flyers maken, hoe presenteren we ons 

in de media enz.

Het is ontzettend leuk om in deze commissie te zitten, je ziet nu pas 

goed hoeveel tuincreativiteit er in de polder is. Zelf kom je dan weer 

helemaal geïnspireerd thuis en hebt dan veel zin om in je eigen tuin de 

opgedane ideeën toe te passen.

Regelmatig zult u op de social media kunnen lezen waar we mee bezig 

zijn. We hopen u graag tijdens de open tuinen dagen in Nagele te 

begroeten.
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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. 

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

✁

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!

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.

Kerstactie
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 decembernummer van Groei&Bloei gratis

•  Een houten mussenvilla t.w.v. € 27,50 
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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


