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 Voorzitter: Wim Feddes
 Dollardstraat 6, 8303 LE  Emmeloord 
 0527 - 69 77 19
 wfeddes@hotmail.com

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

 Ledenadministratie: Doke Maris
 Zwarte Zeestraat 11, 8303 EV Emmeloord
 06 - 51 37 59 18
 d.maris@solcon.nl

 Algemeen lid: Ank Nienhuis 
 Lindeweg 6, 8305 AM Emmeloord
 0527 - 69 94 09
 ankenharrinienhuis@gmail.com
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Onderzoekers van Wageningen Environment Research melden dat 

als de gemiddelde temperatuur in Nederland met 3 graden stijgt 

het te warm wordt voor bijna 500 plantensoorten. Dit is 40% van 

alle soorten! Nederland wordt echter ook geschikt voor 1.000 

zuidelijke soorten. Zal uw tuin er dan over een paar jaar totaal 

anders uitzien? En bedenk hoe dan de catalogi van kwekers er uit 

zullen zien. Altijd iets te doen in de tuin dus, ook in de toekomst.

In december hebben wij enkele leden mogen huldigen die meer 

dan 50 jaar onafgebroken lid zijn van G&B. Dit was tijdens een 

drukbezochte inspiratieavond voor bloemschikken. In januari zijn 

we op bezoek geweest bij de rozenkweker Brockhoff in Luttelgeest. 

Het was een groot succes met medewerking van de hele familie 

Brockhoff. Velen van ons hebben prachtige rozen gekocht.

Op maandag 10 februari hadden we bezoek van de bekende  

Gerard van Buiten, hortulanus van de Botanische Tuinen in Utrecht 

met een zeer interessant programma over allerlei bijzondere 

planten. Wij overwegen ook later dit jaar een bezoek aan deze 

Hortus te plannen.

Wist u dat u uw ledenpas ook op uw mobiele telefoon kunt 

opnemen? Handig om altijd bij u te hebben, op bijvoorbeeld onze 

inspiratieavonden. Meer informatie op ledenpasmobiel.nl/groei.

Veel leesplezier en ik hoop u weer te ontmoeten op één van onze 

maandagavonden. Wilt u ook onze digitale nieuwsbrief ontvangen? 

Dan kunt u zich opgeven via info@noordoostpolder.groei.nl.

Groet van Wim Feddes

Van de voorzitter
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We beginnen met de Algemene Leden Vergadering, 

gevolgd door de lezing van 'Wat staat daar voor een boom?'.

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening en mededelingen

2. Jaarverslag

3. Verslag kascommissie en benoeming nieuw commissielid

4. Behandeling en verantwoording van de jaarrekening 2019 

 van de penningmeester

5. Vacature bestuurslid

6. Rondvraag

Groei&Bloei 
AvondMaandag 9 maart

Jaarvergadering en lezing

Groei&Bloei Avond
 Aeres, Balkan 16 in Emmeloord

 9 maart 2020 

 Zaal open om 19.30 uur, aanvang 20.00 uur
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Lezing ‘Wat staat daar voor een boom?'

Met deze lezing probeert Johan Mullenders ons op een nieuwe 

manier naar bomen te laten kijken. De spreker werkt al meer dan 

25 jaar in het bomenpark van De Nieuwe Ooster in Amsterdam, 

waar hij beroepsmatig verantwoordelijk is voor een goed, veilig 

en gezond bomenbestand. Van aanplant tot rooien, van snoeien 

tot bewonderen, elke boom op het 33 hectare grote gedenkpark 

is hem vertrouwd.

De Nieuwe Ooster is een begraafplaats 

in Amsterdam. Johan Mullenders brengt 

zijn grote liefde voor de bomen over 

vanuit de praktijk, met oog voor detail 

en met een mooie Amsterdamse tongval.

Bomen; ze zijn overal om ons heen. In 

straten, parken, bossen en achtertuintjes. 

Maar wat is nu eigenlijk en boom, hoe 

leven ze, wat heeft een boom nodig 

om gezond oud te worden? Hoe kijk ik 

naar bomen om ze van elkaar te leren 

onderscheiden? In een duo-presentatie 

krijgt u o.a. begrippen mee als één- en 

tweehuizig, één- en tweeslachtig, habitus, 

fotosynthese. Voor het herkennen van 

bomen kijken we naar bladvormen, 

bladranden, knopstanden. Met deze lezing probeert Johan u op 

een nieuwe manier naar bomen te laten kijken.
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Ruim 200 belangstellenden waren maandag 

avond 16 december aanwezig in Aeres te 

Emmeloord, om daar te genieten van de 

bloemschikdemonstratie van Stien Brandsma 

(eigenaresse van Bloemisterij Kleefstra in 

Emmeloord) en haar medewerkster Liza. Al 

pratende maakten zij diverse bloemstukken 

en boeketten. We hebben genoten van de 

bloemschiktechnieken van Stien en Liza en van 

hun onderhoudende informatie en uitleg. 

60 jarig bestaan 

Groei & Bloei 

Noordoostpolder

Verslag jubileumavond 
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In de pauze van de Groei & Boei kerst- en 

jubileumavond, werden er ook nog een paar 

mensen door voorzitter Wim Feddes in het 

zonnetje gezet. Dat waren o.a. mevrouw 

Janse- Geerling en mevrouw Schoe beiden 

(toevallig) uit Marknesse. Zij zijn al vanaf 

de beginjaren lid van onze vereniging. 

Wethouder dhr. Anjo Simonse reikte hen 

de Groei & Bloei Jubileum oorkonde uit 

en overhandigde de dames tevens een 

mooi boeket bloemen. Mevrouw Anette 

Simons, afgevaardigde van het Groei & Bloei 

hoofdbestuur speldde de dames de zilveren 

Groei & Bloei jubileumspeld op. 

In de pauze gingen de vergevorderde bloem-

schikcursisten aan de slag. Onder het genot 

van een hapje en een drankje en/of glüh-

weintje kon men langs de schiksters lopen 

en bekijken hoe zij van allerlei (kerst)groen, 

bloemen en kerstversieringen prachtige 

bloemstukken maakten. Ondertussen kon 

men de mooi gedekte kersttafel met prach-

tige tafelstukken bewonderen. 

Bij standhouder Galerie De Paardenstal kon 

men terecht voor kerstdecoraties en leuke 

kadootjes. Aan het eind van de avond werden 

de gemaakte bloemschikcreaties van zowel 

de bloemschikcursisten, als van Stien en Liza 

verloot. 

Het was een super gezellige avond. Achttien 

bezoekers gingen met een schitterend bloemstuk naar huis. Bij deze bedanken we nog 

even Stien en Liza, alle bloemschikkers, bestuur en vrijwilligers voor al jullie werk, hulp 

en inzet. Zonder jullie was deze mooie avond niet zo’n succes geworden.
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Boom van het jaar

De Onze Lieve Vrouwenbeuk in Lummen 

werd met bijna 4000 stemmen verkozen 

tot Belgische Boom van het jaar 2018. Deze 

monumentale rode beuk staat op een hoge 

terp in een beschermd parkbos achter de 

Kapel van OLV van de Beukenboom te 

Lummen. Begin zeventiende eeuw stond 

daar een oude beuk met in een holte een Mariabeeldje dat vereerd werd. 

Toen het beeldje in 1641 op mysterieuze wijze verdween, werd de kapel 

gebouwd en de boom gekapt. Onder deze ‘Onze Lieve Vrouwenbeuk’ met 

een stamomtrek van net 4,5 m werden in de tweede helft van de twintigste 

eeuw openluchtmissen opgedragen en toneelvoorstellingen gegeven.  

De originele bankstukken die hierbij dienstdeden zijn nog zichtbaar.

In Nederland werd de met kap bedreigde eik in de middenberm van de 

A58 bij Ulvenhout uitgeroepen tot Boom van het jaar 2018. De boom 

heeft voor veel mensen een belangrijke emotionele waarde. Elke dag 

passeren duizenden automobilisten de boom, voor veel mensen een 

ijkpunt op hun reis. Toen rond 1986 deze snelweg werd aangelegd, sneed 

hij dwars door de oprijlaan van landhuis Anneville. Veel bomen bij het 

landhuis sneuvelden, ook de Troeteleik werd met kap bedreigd, maar hij 

mocht blijven, omdat hij precies in de geplande middenberm stond. De 

snelweg wordt echter verbreed en de aanleg van de weg om de boom 

heen kost 3,5 miljoen extra geld dat er vooralsnog niet is. Daarom is 

besloten de eik in 2020 te vellen. Mogelijk helpt de verkiezing tot Boom 

van het jaar om dat te voorkomen.

Romke van der Kaa

Over bomen
Voor u gelezen
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Lezing 'De Schaduwtuin'
Door Cor van Gelderen, Kweker, ontwerper, beplantingsadviseur bij 

Plantentuin Esveld.

In de schaduw van bomen, aan de noordkant van de schutting of van die 

te hoge schuur van de buren, daar wil het nooit zo goed groeien allemaal. 

Planten blijven toch een beetje achter of erger nog, ze doen het helemaal 

niet. Dat is vaak toch een kwestie van de juiste plant op de juiste plaats 

zetten. Daar gaat het in de lezing de schaduwtuin over. 

Welke vaste planten geven een kleurtje aan de tuin ook als er vrijwel geen 

zonnestraaltje komt, wat voor klimplanten kunnen goed in de schaduw 

groeien? Er zijn natuurlijk meer dan genoeg interessante en prachtige 

planten die van nature de zon liever mijden. Maar de ene schaduw is de 

andere niet, droge schaduw of een vochtige bosbodem, het is nogal een 

verschil. Cor van Gelderen praat u helemaal bij in ongeveer anderhalf uur. 

Wedden dat u wat extra bomen gaat planten om voor meer schaduw te 

zorgen in de tuin?

Groei&Bloei 
AvondMaandag 20 april

Groei&Bloei Avond
 Aeres, Balkan 16 in Emmeloord

 20 april 2020 

 Zaal open om 19.30 uur, aanvang 20.00 uur
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Dit lijkt een winter zonder winter te worden. Wat gaat het hard in de 

tuin; alles schiet de grond uit. Sneeuwklokjes en helleborussen bloeien 

al weken. In de tot bollenborder omgetoverde windsingel langs de oprit, 

bloeien ook de eerste Narcissen: Paperwhite Inball, een echt vroeg soort, 

bloeit al vanaf half december en nu laat ook Rijnvelds’ Early Sensation zijn 

eerste bloemen zien. Deze border is een jaar of 10 geleden ontgonnen en 

ingeplant met ruim 200 verschillende narcissensoorten, aangevuld met 

‘bijgoed’: hieronder vallen kleine bolsoorten zoals o.a. sneeuwklokjes, 

Iris reticulata, scilla’s (sterhyacintjes), Anemone blanda’s en Muscari 

(blauwe/witte blauwe druifjes) variëteiten. In de loop der jaren is het 

een schitterende volle voorjaarsborder geworden, waar we elk jaar 

vanaf januari tot in mei van genieten (zolang het niet te warm wordt). 

Het bijgoed vermeerdert zich met rasse schreden, d.m.v. nieuwe bolletjes, 

maar ook door zaad,  het is zeer welkom. 

Niet alle narcissensoorten doen het even goed. In de loop der jaren 

zijn er soorten weggebleven. Hetzij door droge zomers (vooral van 

de laatste 2 jaren), hetzij door mollen, die er graag gangen onder door 

wroeten, waardoor de bollen niet goed meer wortelen. Ondanks dat ik 

zeer bedreven ben in het vangen van mollen -al zeg ik het zelf- kan ik dit 

euvel niet helemaal voorkomen. In het najaar worden er nieuwe narcissen 

besteld, om de kale plekken in november weer vol te planten. 

Narcissen zijn in diverse soorten onderverdeeld. De bekendste zijn o.a: 

1. Trompet narcissen: w.o. bovengenoemde gele Rijnveld’s Early 

Sensation valt, maar ook de prachtige witte Mount Hood. Deze 

bloemen hebben zeer grote ‘bijkronen’: trompetten.

2.  Grootkronige narcissen hebben een iets kortere trompet, zoals: 

Corsage, met een opvallende gele bloem met oranje kroon en 

Professor Einstein, deze bloeit wit met een oranjerode kroon. 

3.  Kleinkronige narcissen met o.a. cultivar Altruist met zachtgele 

bloemen en een klein oranje kroontje en Dreamlight met witte 

bloemen en een crème geel kroontje met oranje rand.

Plant
in de Picture

Narcissen



4.  Spleetkronige narcissen hebben een grote, bijna platte kroon zoals 

bij Apricot Wihrl: deze heeft een witte bloem met grote zalm/oranje 

kroonbladeren en Tripartite heeft een gele bloem met grote gele/oranje 

kroonbladeren.

5.  Hier staan ook opvallende dubbel bloemige narcissen, zoals b.v. 

Delnashaug met een wit gevulde bloem en een gevulde abrikooskleurige 

kroon. Ook dwerg narcis Rip van Winkel valt hieronder: een prachtige 

gevulde bloem met smalle puntige blaadjes. 

Andere, wat lagere soorten zijn: 

6.  Triandrus narcissen: zij groeien in het wild en hebben vaak 2-6 bloemen 

aan een steel. De witbloeiende Thalia met 2-3 bloemen aan een steel is 

wel de bekendste.

7.  Jonquilla narcissen zijn geurende narcissen. Ook zij hebben meerdere 

bloemen aan een stengel. Pueblo met witte bloemen en een zachtgele 

kroon is zo’n prachtige cultivar.

8.  Tazetta narcissen: zijn narcissen die zijn ontstaan uit kruisingen 

afkomstig uit het Middelandse-Zeegebied en daardoor ook vorst-

gevoeliger. Ze hebben 4 tot 8 bloemen aan een steel en ze geuren 

heerlijk. Hier bloeit Paperwhite Inball al jaren vanaf half december.

9.  Poeticus narcissen worden ook wel ‘dichter’ narcissen genoemd: ze 

hebben witte bloemen met een kleine platte kroon. Enkele variëteiten 

zijn Poeticus Actea met een gele cup met rode rand en Poeticus Recurvus 

met een geelwit kroontje met rode rand.

10. De bloemen van Bulbocodium narcissen, beter bekend als de 

‘hoepelrok’ narcis, zijn heel anders van vorm. De naam zegt het al. 

De licht gele Julia Jane en de crème wit bloeiende Spoirot zijn enkele 

variëteiten. 

Verder zijn er nog diverse andere, botanische soorten, maar die vragen 

toch wat meer aandacht en zijn daardoor niet geschikt voor elke tuin.

Van manlief mag ik vanaf februari ’s morgens de krant niet meer uit de 

brievenbus halen. Steevast gaat mijn pad langs de bollenborder en daar 

is zoveel moois te zien, dat hij die krant soms pas een half uur later onder 

ogen krijgt. Wil je volgend jaar ook genieten van prachtige narcissen in jouw 

tuin? Kijk dan eens op de websites van: fluwel.nl, meeuwissenvoorhout.nl 

of nijssentuin.nl. Om van te kwijlen.

Wies Voesten 17



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



Heeft u veel over helleborussen gehoord  en/of gelezen en altijd al in de tuin willen 

planten, maar u weet niet zo goed hoe u deze groenblijvende voorjaarsbloeiers kunt toepassen in 

uw borders? Op onderstaande data in 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 zelfgekweekte bloeiende zaailingen. 

Helleborusdagen

Helleborusdagen 
maart 2020

Informatie
 destekkentuin.nl 

 Gratis entree en koffie

 Open van 10.00 tot 17.00 uur

 Noordermiddenweg 13

 8311 PZ  Espel

 Vr.  6 maart

 Za. 7 maart

 Zo. 8 maart

 Vr. 13 maart

 Za. 14 maart

 Vr. 20 maart

 Za. 21 maart

 Vr. 27 maart 

 Za. 28 maart

in de Stekkentuin

19



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

Luttelgeest
T. 06-13072609

DE9007915-ONT002-CB018



Het jaarlijkse Tulpenfestival is dit jaar van 10 april tot en met 5 mei. 

De 88 km lange, bewegwijzerde autoroute voert het publiek langs ruim 

2000 hectare kleurrijke tulpen. De dorpen zullen elk een mozaïek maken 

met het thema: Water: Tulpen-en-Zee. 

De Tulpensoortentuin van Henk van Drie, met 1.800 verschillende soorten, 

is achteraan op het Onderduikerspad hoek Westermeerweg te Espel.te 

bewonderen. Tulpenverzamelaar Henk plant hier elk jaar al zijn tulpen nog 

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

selfie-veld en een pop-up restaurant. U kunt deelnemen aan verschillende 

workshops en in de weekenden zijn er enkele live optredens. Tevens kan 

men hier terecht om een helikoptervlucht te maken. Natuurlijk worden 

de kinderen niet vergeten: voor hen 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. 

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 familie, vrienden, collega’s kennismaken 

met onze prachtige polder. Routekaarten en brochures zijn af te halen 

bij de deelnemende bedrijven of via de website. Galerieën, kwekerijen, 

boerderijtuinen zijn veelal 

open van 10.00 - 17.00 uur. 

Hier en daar wordt entree 

gevraagd.

Tulpenfestival
in de Noordoostpolder

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

Luttelgeest
T. 06-13072609

DE9007915-ONT002-CB018

Meer informatie en routekaarten:
tulpenfestival.nl
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De bloemschiklessen van Groei & Bloei bestaan uit 

acht lessen, vier keer in het najaar en vier keer in het 

voorjaar. Dit seizoen doen meer dan 50 cursisten 

mee verdeeld over vijf groepen, voor beginners, ge-

vorderde en vergevorderde. Ook dit jaar begeleiden 

onze ervaren docenten Co Orsel en Hannie Pepping 

de lessen. 

Alle groepen komen op verschillende avonden bij 

elkaar in de kantine van de Lancaster Garden aan 

de Lindeweg bij Emmeloord.

De opdracht voor de maand januari was voor zowel 

de beginners, gevorderde en de vergevorderde: 

RECYCLING met een winterse uitstraling. Prachtig 

om te zien hoe iedereen zijn eigen invulling hieraan 

heeft gegeven.

Groei&Bloei

Bloemschiklessen
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 Bloemschikcoördinatoren

 Joany Troost en Lineke Smits

 info@noordoostpolder.groei.nl

Voor vragen en opgave:
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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



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



Programma

20.00 uur  Opening (zaal open 19.30 uur)

20.10 uur  Bloemschikdemonstratie Roxanne van Schellen

21.00 uur  Pauze

21.15 uur  Vervolg demonstratie

21.45 uur  Verloting bloemstukken

22.00 uur  Einde avond

Roxanne van Schellen is 30 jaar oud, Na haar studie voor bloemist op de 

AOC De Groenewelle in Zwolle, waarin zij ervaring heeft opgedaan in 

verschillende bedrijven, opende zij haar eigen bloemenzaak in november 

2010 (natuurlijkrosalie.com). Een betere keus had ik niet kunnen maken, het 

is een groot succes, aldus Roxanne. In 2013 won zij de 2e prijs op Eurofleurs 

Split, Kroatië (Europees kampioenschap bloemsierkunst junioren), in 

september 2012 werd zij Nederlands Kampioen junioren (tot 25 jaar). 

Sindsdien word zij in binnen- en buitenland uitgenodigd om demonstraties 

of gastlessen te verzorgen. Haar passie voor dit prachtige vak wil zij graag 

tot uiting laten komen in het werk dat zij maakt. Steeds is zij op zoek naar de 

nieuwste ideeën en technieken. Zij wil graag mensen verrassen en inspireren, 

dat is waar zij veel energie uit haalt!

Groei&Bloei 
AvondMaandag 18 mei

Bloemschikdemonstratie

Groei&Bloei Avond
 Aeres, Balkan 16 in Emmeloord

 18 mei 2020 

 Zaal open om 19.30 uur, aanvang 20.00 uur
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Met trots presenteert onze 

vereniging voor de tweede 

maal het jaarlijkse festival 

Gardenista. 

Dit jaar ontvangen we van  

13 mei t/m 17 mei liefhebbers  

van tuinen en groen op de 

Historische Buitenplaats  

Den Alerdinck in het prachtige 

Sallandse coulisselandschap  

van Laag Zuthem bij Zwolle. 

Gardenista is het grootste, jaarlijks terugkerende groene festival van Nederland. Het biedt 

bezoekers een compleet dagje uit in het groen. Je kunt volop inspiratie en ideeën opdoen over alles 

wat groen is. Zo zijn er vele enthousiaste exposanten met tal van groene producten en diensten 

met een rijk en gevarieerd aanbod. Verder zijn er indrukwekkende, levensgrote bloemwerken, 

grote èn kleine tuinen en kunnen bezoekers deelnemen aan groene workshops. Om het geheel 

compleet te maken is er muziek, theater en is er volop mogelijkheid voor een heerlijk duurzaam 

hapje of drankje om even bij te komen van alle indrukken.

Leef in het groen

Het thema van dit jaar, Leef in het groen, staat voor het goede gevoel dat groen kan geven.  

De bezoeker gaat dit ervaren in een totale groenbeleving, zodat ze er ‘groener uit komen dan  

ze binnenkwamen’. Daarbij gaan we verder dan tuinen 

en bloemen; denk ook aan lekker vers eten – liefst uit 

eigen tuin of regio – en de ontspanning die een groene 

omgeving kan bieden. En verder speelt duurzaamheid 

bij alle onderdelen van het festival een centrale rol. 

Gardenista bij Zwolle

Noteer alvast in uw agenda:
Gardenista 13 t/m 17 mei

29



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 softijsje

 Fruitmanden, kerstpakketten en
diverse cadeauverpakkingen

KERSENFESTIVAL zaterdag 4 juli

 Kom eens langs
Fruitbedrijf Hoekstra

Oosterringweg 24-1 Luttelgeest 
Tel: 0527-202895

www.fruitbedrijfhoekstra.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.



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 zomernummer 

van Groei&Bloei afdeling Noordoostpolder? 

Mail dit dan vóór zaterdag 2 mei naar Bob Brug.
   benabrug@planet.nl

Kopij aanleveren
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6 t/m 28 maart  Alle vrij- en zaterdagen en zondag 8 maart 

 Helleborusdagen 

9 maart  Jaarvergadering en lezing 'Daar staat een boom'

28 maart  Tegel eruit Plant erin

10 april t/m 5 mei  Tulpenfestival

18 april  Excursie Keukenhof

20 april  Groei&Bloei avond met lezing 

 Cor van Gelder over schaduw planten

18 mei  Groei&Bloei avond met bloemschikdemonstratie 

 van Roxanne van Schellen

20 t/m 24 mei  Gardenista

18 juni  Groei&Bloei één daagse Tuinenreis

20 en 21 juni  Open Tuin Dagen in en rond Nagele

31 juli en 2 aug. Zeebodem Tuinconcerten

Alle data 
op een rijtje Kijk voor meer informatie 

en nieuws eens op 
noordoostpolder.groei.nl

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!

 

Hr. M. Potappel Mw. I. Kodde-Reitsma 

Mw. A. v.d. Berg Hr. J. Ruiten

Mw. B. Mulder Mw. J. Buysman

Nieuwe leden





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!
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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!

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

✁
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.

Ledenactie
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 laatste nummer van Groei&Bloei gratis

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

Wegens succes verlengd!



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


