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

 Penningmeester: Bob Brug
 Beijerland 32, 8302 NS Emmeloord
 0527 - 61 26 54 
 benabrug@planet.nl
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 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

 Algemeen lid: Monique Boer
 Uiterdijkenweg 48, 8316 RS Marknesse
 06 - 13 94 82 58
 gertenmonique83@gmail.com

 Algemeen lid: Marjan Marinissen 
 Uiterdijkenweg 46, 8316 RS Marknesse
 06 - 48 78 11 57
 marjan.marinissen@kpnmail.nl
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Velen van ons hebben een wat vreemde zomer achter de rug. Vakanties die 

bijgesteld moesten worden, kinderen die niet naar school gingen, mensen 

die veel meer thuis gingen werken. Ook de afdeling Noordoostpolder van 

Groei&Bloei heeft haar programma moeten aanpassen. Gelukkig konden 

we nog bezoek aan een kweker en het Voedselbos aanbieden gedurende de 

maanden juli en augustus. En de regelmatig open tuinen van leden en niet-

leden waren (en zijn) steeds te bezoeken. Zie hiervoor de uitnodigingen in 

Polderbloei, per e-mail, facebook en de lokale kranten.

Wij hadden voor het najaar enkele interessante sprekers uitgenodigd. De 

school Aeres heeft ons zeer recent meegedeeld dat ze voorlopig de ruimte 

zelf moeten benutten omdat er lessen ook naar de avonden verschuiven. 

Ons alternatief, het multifunctioneel centrum Nieuw Jeruzalemkerk is wel 

beschikbaar tot maximaal 44 personen. Het bestuur is echter van mening 

dat ze ook een eigen verantwoordelijkheid heeft in deze coronacrisis. Wij 

besloten daarom dat er geen zaal activiteiten zullen plaatsvinden tot in 

ieder geval eind november aanstaande. Tot die tijd zullen wij proberen 

om buitenactiviteiten te organiseren zoals de al vastgelegde 17 oktober, 

excursie naar het Kuinderbos met een paddenstoelen expert. Zie hiervoor 

verderop in dit blad de aankondigingen. 

Om bezoeken te organiseren moeten wij van te voren kunnen registreren 

wie meegaan. Ook om dan te beslissen of we voldoende deelnemers 

hebben om het te laten doorgaan. Het is dan ook het makkelijkst om dit 

per e-mail met u te communiceren. Graag roep ik u op om per omgaande 

uw e-mailadres door te geven via info@noordoostpolder.groei.nl. Degenen 

die nu al de digitale nieuwsbrief ontvangen hoeven dit niet te doen. Die 

hebben we dus al.

Na wisselvallige zomer, koude tijden en hittegolf van 13 dagen gevolgd 

door plaatselijk stevige onweersbuien, maken wij ons weer op voor het 

najaar. Goede tijd om na te denken over de tuin inrichting. Gelukkig gaat 

de natuur gewoon door en eist onze aandacht. Geniet van de natuur, blijf 

gezond en graag zien wij u weer op één van de activiteiten. 

Groet van Wim Feddes

Van de voorzitter
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Op zaterdag 10 oktober organiseert Groei & Bloei voor 

de 1ste keer een buitenmarkt bij de Lancaster Garden 

aan de Lindeweg te Emmeloord.

Omdat de ons zeer gezellige herfstmarkt dit jaar 

vanwege de coronacrisis geen doorgang kan vinden 

heeft Groei & Bloei voor een alternatief gezorgd in de 

buitenlucht. Een markt met een mooi aantal kramen die 

vooral iets op het gebied van tuinieren te bieden hebben. 

Te denken valt aan bloembollen, pompoenen en planten 

maar ook tuinkunst en keramiek.

Natuurlijk is Groei & Bloei ook aanwezig met een 

informatiestand en er is ook koffie/thee met iets lekkers.

Doorgang onder voorbehoud van R.i.v.m maatregelen 

i.v.m. corona en de weersomstandigheden. Houd 

hiervoor onze website in de gaten.

Buitenmarkt

Buitenmarkt
 Lancaster Garden

 Lindeweg 6, 8305 AM Emmeloord 

 Zaterdag 10 oktober 2020 

 10.00 tot 16.00 uur

 Toegang € 2,- p.p. Gratis toegang op vertoon 

 van Groei & Bloei ledenpas.

Zaterdag 10 oktober 2020
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Of het de zomervakantie was of het coronavirus…? 

Uiteindelijk zijn we met drie personen op vrijdag 

24 juli om 13.30 uur vertrokken van De Deel naar 

Kwekerij Van der Velde in Heerde. Hier stond ‘num-

mer vier’ al op ons te wachten. Vanwege het kleine 

aantal deelnemers hebben we helaas de rondleiding 

af moeten zeggen, maar dat maakte het bezoek niet 

minder leuk en interessant!

Zodra we de snelweg afgingen waande ik mij gelijk op 

vakantie. Tussen de maisvelden en na het oversteken 

van het Apeldoorns kanaal, wat er uiterst pittoresk 

uitzag, waren we zo bij Kwekerij Van der Velde. Zij 

kweken dus Fuchsia’s, Pelargoniums, eenjarige zo-

merbloeiers en kuipplanten. De collectie Fuchsia’s 

en Pelargoniums is indrukwekkend. Wel zo’n 400! 

soorten pelargoniums 

(geraniums) en 3600 

soorten fuchsia’s, 

welke voor een deel 

uit de collectie van de 

beroemde en interna-

tionaal gewaardeerde kwekerij C. Spek komen. En dit 

allemaal in 5000 m² kas. Ik werd gelijk ‘hebberig’… en 

kon het niet laten en ben met prachtige planten naar 

huis gegaan. Ik wist niet dat er zoveel verschillende 

soorten Geraniums/Pelargoniums zijn, heel bijzonder. 

Wat een kleur. Veel heb ik opgestoken van mijn reisge-

noot Gerrit. Hij weet super veel van allerlei planten en 

Bezoek Kwekerij 
Van der Velde in Heerde



ik kan nog wel wat leren… Ook de Fuchsia’s vind ik altijd prachtig en ze waren er in 

zoveel verschillende vormen en kleuren. Van de winterharde soorten heb ik er ook 

wat mee genomen.

Na een heerlijk kopje koffie met appelplaatcake, op 

een overdekt terras met druiven aan pergola’s die het 

plaatje compleet maakten, hebben we door de pluktuin 

gestruind. Met een leuk prieel in het midden, de bloem-

bedden hieromheen, gescheiden door graspaden, een 

mooi extraatje. Er staan veel bloemen die je in de 

winkel niet zo snel tegenkomt als snijbloem. Eenjarige 

soorten waaronder Zinnia’s, Zonnebloemen, Malva 

etc. Ook vast planten als Ridderspoor en Vrouwen-

mantel. En zelfs Kardoen! Ook hier heb ik mij laten verleiden tot het knippen van een 

boeket. Zo’n bos op mijn schoorsteenmantel wordt ik zo gelukkig en blij van!

Kortom, Kwekerij Van der Velde is wat mij betreft een aanrader!

Marjan Marinissen

Kijk voor meer info op:
kwekerijvandervelde.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!



in Emmeloord
Maandagavond 17 augustus zijn we met ruim 15 personen 

hartelijk ontvangen door Arend Netjes, in het IVN gebouw 

met koffie en thee, voor een excursie door het voedselbos. 

Het weer volgens de buienradar zou 

meevallen. Helaas lieten de buien 

zich niet sturen en werden we ge-

trakteerd op fiks wat regen en onweer. Na een half uur 

uitleg over hoe het voedselbos in Emmeloord gestart 

was zijn we het bos in gegaan. Langs een veld met langs 

de rand bessen en frambozen en een bramenwal naar 

het ‘stinzenbos’. Hier zijn dit voorjaar allemaal bollen, 

zoals sneeuwklokjes geplant. Ook bijvoorbeeld long-

kruid of vingerhelmbloem zijn stinzenplanten. Wanneer de bomen nog geen 

blad hebben kunnen deze planten bloeien en zodra de schaduw van de bomen 

ontstaat verdwijnen ze weer uit het zicht. Na een kort bezoek aan de bijen, Arend 

is ook imker, zijn we verder over de met houtsnippers bedekte paden gelopen 

naar het stuk vrijgemaakte grond waar strokenland-

bouw gestart is. Hier staan appel- en perenbomen met 

daartussen sorghum en luzerne voor grondverbetering. 

Tussen de bomen is Russische smeerwortel geplant, ook 

deze zorgt voor bodemverbetering. Arend vertelde over 

de problemen die ze in het voedselbos hebben met bos-

rank. Deze plant overwoekert zelfs hele bomen! Daar-

om is een deel van het bos omgetoverd tot weide met jonge fruitbomen waar de 

schapen van de Emmeloordse schaapskudde met enige regelmaat komen grazen, 

zodat deze ‘wildebras’ wat onder controle gehouden kan worden. Het Drents 

heideschaap is een ras dat de bosrank tot op de grond afknabbelt. Het was een 

mooie wandeling met een interessant verhaal over een bos dat aantrekkelijk 

moet zijn voor mens, vogels, insecten en andere dieren. Een aanrader! Ga gerust 

een keer kijken, het bos is vrij toegankelijk.

Marjan Marinissen

Voedselbos
Excursie

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!
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Klimbomen

Gladiolen

Wie heeft er als kind niet van genoten om in 

bomen te klimmen! Maar waar vind je van-

daag nog een klimboom? Onze tuinen worden 

steeds kleiner en ook in het publieke groen 

zijn bomen waar je in mag klimmen niet vanzelfsprekend. De laatste jaren is er echter een 

kentering merkbaar. In het zog van de zogenaamde avontuurlijke of natuurlijke speelplaatsen 

wordt ook de klimboom herontdekt. Al was het maar omdat hij veel minder kost dan een 

speeltoestel en minstens even interessant is. Heel wat boomkwekerijen bieden tegenwoor-

dig zelfs speciaal gekweekte klimbomen aan. Meestal gaat het om meerstammige bomen of 

om bomen die van onderaf betakt zijn, met stevige zijtakken die niet gemakkelijk afbreken 

of scheuren, die geenscherpe doorns hebben en niet giftig zijn, die geen hars of kleverige 

vruchten hebben en die weinig vatbaar zijn voor vervelende plagen zoals luizen of eiken-

processierupsen.

Soorten die zeer geschikt zijn als klimboom zijn bijvoorbeeld haagbeuk (Carpinus betulus), vel-

desdoorn (Acer campestre), tamme kastanje (Castanea sativa), hartbladige els (Alnus cordata), 

Parrotia persica, vleugelnoot (Pterocarya fraxinifolia) en nog enkele andere. Al deze bomen zijn 

ook geschikt voor de eigen tuin. De beste klimbomen zijn twintig jaar geleden aangeplant. De 

tweede beste klimboom is die welke je de komende herfst zelf in de grond zet.

Hermien Challa is veredelaar van gladiolen. Dat 

klinkt misschien saai, maar wat zij kweekt zijn 

niet die suffe gladiolen die als stijve harken in 

een vaas staan, maar leuke, kleinbloemige gladiolen die de charme van de wilde plant nog 

niet verloren hebben. Na haar afstuderen aan de Wageningen Universiteit werkte ze aan 

wittevliegresistentie bij komkommers. Vervolgens veredelde ze enige jaren rozen voor een 

bedrijf. Toen volgde de veredeling van crocosmia, kleinbloemige gladiolen en vervolgens 

grootbloemige. Sinds 2003 heeft Hermien Challa een zelfstandig bedrijf dat zich toelegt op 

de ontwikkeling van zowel grootbloemige als middelgrote en 

kleinbloemige gladiolen. Het accent ligt op moderne, nieuwe 

kleuren die goed combineren in boeketten, en zelfs verrassend 

zijn toe te passen in borders. Ook wordt er toegewerkt naar de 

productie van gladiolen die geschikt zijn voor tuinen en boeket-

ten. Sommige van de nieuwe gladiolen hebben door de prachtige zaaddozen die zij vormen 

een langdurige sierwaarde. Jaarlijks houdt de kwekerij in augustus een gladiolenfestijn.

Bezoek de tuin of 
kijk eens op op 
challagladiolen.nl

Voor u gelezen



Wanneer slapen 
paardenbloemen?Slapen paardenbloemen in de 

stad korter of juist langer dan 

die op het platteland? Wat is 

de invloed van omringende planten; is er slaapevolutie? Paardenbloemen: ze bloeien of ze 

bloeien niet. Het ene moment een stralend geel bloemhoofdje; het volgende een pluizenbol. 

Zo simpel ligt het echter niet. Want als je een bloeiende paardenbloem een paar keer op een 

en ook op dag twee bekijkt, dan valt op dat gedurende de dag de paardenbloem een paar uur 

openstaat en vervolgens sluit. Paardenbloemen kennen bloemenslaap: de plant bloeit een 

paar uren om dan - lang voor het donker is - te sluiten. 

Een ingenieus systeem. Binnen een plantengemeenschap – een groep planten die vaak samen 

op een bepaalde plek voorkomen – stemmen de bloemen hun slaap op elkaar af. Door niet 

allemaal op de zelfde uren te bloeien, vergroten ze elk de kans op insectenbezoek. “We weten 

dat het zo is, maar de vraag is nu in hoeverre er een verschil is tussen de slaap van paarden-

bloemen in de stad en die op het platteland. En als dat zo is, is er dan sprake van evolutie?” 

begint Barbara Gravendeel, hoogleraar Plantenevolutie aan de Radbouduniversiteit haar 

uiteenzetting.

Een verschil lijkt niet onlogisch. Niet alleen zijn de groeiomstandigheden in de stad zijn we-

zenlijk anders dan erbuiten, maar bovendien komen er veel meer exoten voor. De meeste 

exoten zijn uit het zuiden afkomstig en gedijen daarom goed in de stad. De hogere tempera-

turen laten ook de insecten niet onberoerd.

De lockdown ten spijt hebben studenten de afgelopen maanden de slaap van enkele paar-

denbloemen in en rond Nijmegen en Leiden onderzocht. Van significante verschillen is tot nu 

toe geen sprake. Volgend jaar volgt er een tweede opname. 

Als burgers zich toch buigen over stoepve-

getatie, dan vraagt Gravendeel ze ook de 

paardenbloemenslaap door te geven. De 

paardenbloemen in bermen, graslanden 

en andere groenstukken in en buiten de stad tellen natuurlijk ook mee. Twee keer per dag 

kijken, twee dagen achtereen.

Meer informatie: 
naturalis.nl/wetenschap/paardenbloem





Zaterdagmorgen 17 oktober gaan we met de boswachters Harco en Andre een 

wandeling maken in het Kuinderbos waarbij paddenstoelen het thema zal zijn. Ook 

krijgen we een dialezing over het Kuinderbos. We gaan met twee groepen. De ene 

groep gaat eerst wandelen en de andere volgt de dialezing en halverwege ruilen we.

We volgen de r.i.v.m. richtlijnen i.v.m. het coronavirus. 

Blijf bij klachten thuis, 1,5 meter afstand en geen handen schudden.

Paddenstoelen excursieZaterdag 17 oktober

Paddenstoelen excursie
 Kuinderbos, Hopweg 21, Bant

 Zaterdag 17 oktober 2020 

 Van 09.30 tot 12.00 uur

 Kosten € 5,00 p.p. Op vertoon van ledenpas gratis
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Half augustus: na een hittegolf van zeker 12 dagen met 

temperaturen tussen de 30 en 34 graden, zijn wij eindelijk 

verblijd met de broodnodige regenbuien: in een paar dagen tijd 

kreeg de tuin ruim 50 mm. De planten en wij varen er wel bij: 

het gesleep met gieters, slangen en sproeiers was ik goed zat! 

(Tuinieren: leuk hè?). Heb het idee, dat we zo langzamerhand 

moeten overstappen richting prairietuin. Met ons ‘stekelveldje’ 

zijn we al op de goede weg: dat had namelijk. geen last van de 

hitte en droogte. Vanaf half juni staat dit veldje, met allerlei 

distels en andere stekelige planten, al in bloei. 

Het ontstaan heeft eigenlijk een beetje met mijn jeugd te 

maken. Mijn ouders kwamen in 1954 met 8 kinderen, waarvan 

ik de jongste was, vanuit de Achterhoek naar Creil. Zo jong als 

je was, droeg iedereen zijn steentje bij: hetzij in huis, hetzij op 

het land. Als de school ‘s middags om half vier uitging werd er 

in drukke tijden van je verwacht dat je een kwartier later wel 

thuis zou zijn. Dan stond de thee met boterham klaar, maar: eerst ging 

de ‘schoolkleding’ uit en de ‘werkkleding’ aan. Er werd wel rustig thee 

gedronken, iedereen kon zijn verhaal kwijt. Daarna ging het regelmatig 

in optocht naar het land: er moest o.a. gewied worden. We hadden er 

niet echt een hekel aan. Je was niet alleen en mijn vader zat vol (vaak zelf 

verzonnen) verhalen en versjes, om ons aan de gang te houden. Het was 

gezellig en daardoor zorgde je er wel voor, dat je niet achter bleef en dus 

goed doorwerkte. Stukken overslaan was er niet bij: het land moest wel 

schoon zijn, waar je geweest was. Het ergste onkruid in die tijd vond ik 

toch wel die gemene scherpe distels. Hun stengels knapten meestal vlak 

boven de grond af en een week later stonden er op diezelfde plek wel 4 

nieuwe scheuten. Volhouden en uitputten werd ons geleerd. Eigenlijk had 

ik er een disteltrauma aan overgehouden en wilde ze absoluut NIET in de 

tuin. Maar: bloemenshops hadden vele mooie distelbloemen en dus ben 

ik overstag gegaan en heb dat stekelveldje aangelegd. 

Plant
in de Picture

Solanum 
atropurpureum 
‘Purple Devil’
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In het juni nummer schreef ik al over dit veldje met o.a. verschillende 

Berkheya variëteiten. Daarnaast vind je er ook diverse Eryngium 

(kruisdistel)-, Morina- en Cirsium soorten. Maar de meest opvallende 

stekelige schoonheid is toch wel de Solanum atropurpureum ‘Purple Devil’, 

ooit aangeschaft op de kwekerij van Parham House and Gardens in Sussex 

Engeland, waar we tijdens een van onze Groei & Bloei tuinreizen geweest 

zijn. Solanum? Oh, ja: familie van de tomaat, aardappel en de (giftige) 

nachtschade. De gele lieflijke bloemetjes en de geveerde bladeren doen 

je in eerste instantie aan een tomatenplant denken, maar naarmate 

deze Solanum groeit, worden de stengels donkerrood/paars en krijgen 

rondom stekels van soms wel 4 cm lang. De naam: ‘Purple Devil’ is hier 

wel op zijn plaats Op de glanzend, donkergroene bladeren met lichte 

nerven verschijnen aan de onderkant ook allemaal stekels. De plant bloeit 

vanaf juni tot aan de eerste vorst en kan ruim 150 cm hoog worden. De 

bloemetjes veranderen in groene vruchtjes (ter grootte van een kleine 

knikker) en verkleuren later van geel naar oranje. Helaas zijn de planten 

niet winterhard, maar elk jaar zaaien lukt prima.

Door al die stekelige beauty’s is mijn distel-trauma omgeslagen in distel-

liefde: de bijzondere stengels, bladeren, bloemen van deze magnifieke 

planten ‘verzachten’ de scherpe gemene stekels! En, ik ben niet de enige die 

vrolijk wordt bij het zien van dit veldje: het wordt dagelijks bezocht door 

honderden bijen en vele tientallen vlinders in diverse soorten: fascinerend 

om naar te kijken. Dit jaar missen we de Distelvlinder (Vanessa cardui). Vorig 

jaar vlogen ze hier in groten getale rond; maar tot nog toe hebben we nog 

maar 1 exemplaar gezien. Misschien dat ze op hun trektocht vanuit het hoge 

noorden, naar het zuiden hier nog een tussenstop maken? Ben zeer benieuwd.

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



Samen voor meer groen in de buurt! Steeds vaker heb-

ben we te maken met extreme weersomstandigheden in 

ons land. En in een snel tempo verdwijnen veel plant- en 

diersoorten en raken de levende systemen verstoord. Uit 

diverse onderzoeken blijkt dat vooral de toename van verharding negatieve 

effecten heeft op het welbevinden van mens, dier en natuur. Tijd voor actie. 

Elke vierkante meter steen die wordt vervangen door groen helpt. Het water 

kan weer in de bodem zakken, de temperatuur wordt getemperd, fijnstof wordt 

afgevangen, insecten, amfibieën, vogels en kleine dieren vinden weer een leef-

gebied, het bodemleven verbetert en mensen voelen zich gezonder. Laten we 

samen het verschil maken en zorgen voor een klimaatbestendige en gezonde 

leefomgeving. Kijk eens goed rond in je eigen tuin. Zijn al die tegels wel echt 

nodig? Hoe kun je jouw tuin heel eenvoudig en onderhoudsvriendelijk groen 

maken? Belangrijk is om te kijken wat het beste bij jou past. Hoeveel tijd heb 

je, heb je groene vingers en waar wil je de tuin voor gebruiken.

Tips om zelf aan de slag te gaan:

• Vang regenwater op • Ga moestuinieren

• Kies makkelijke planten • Trek dieren naar je tuin

• Maak je dak groen • Haal zoveel mogelijk tegels uit je tuin

Ook zonder groene vingers

Je hoeft echt geen groene vingers of heel veel tijd of geld te hebben om te tui-

nieren. Er zijn veel professionals, enthousiastelingen, projecten en initiatieven 

in stad en dorp. Zij kunnen je voorbeelden laten zien, kennis en ervaringen met 

je delen en je helpen om je tuin (groen)er te maken en toch nog onderhouds-

vriendelijk.

Met als bijkomend voordeel:

• Groen neemt water op en daarmee wordt tijdens 

 extreme regenval het riool minder belast.

• Groen verbetert de luchtkwaliteit en verlaagt de concentratie fijnstof.

• Groen geeft schaduw en verkoeling in de steeds warmere zomers.

• Groen vergroot het leefgebied van vogels, insecten en andere dieren.

Praat met ons mee via #operatiesteenbreek.

Stichting Steenbreek

Meer informatie:
operatiesteenbreek.nl
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Siergras en Bamboe voor
in de tuin en op het terras.

Luttelgeest
T. 06-13072609

DE9007915-ONT002-CB018



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

Luttelgeest
T. 06-13072609

DE9007915-ONT002-CB018

En alweer een geweldige gratis buitenactiviteit voor 

onze leden! Op zaterdag 14 november verzorgen wij 

een snoeiworkshop. Deze ochtend zijn we te gast bij 

fam. Marinissen en fam. Boer aan de Uiterdijkenweg. 

U wordt om 10 uur verwacht bij Marjan Marinissen aan 

de Uiterdijkenweg 46 (Marknesse). Na ontvangst met 

een kopje koffie en een inleiding en uitleg rond snoeien 

en snoeimaterialen door hovenier Erwin Vroegop, zal 

Erwin ons meenemen in de tuin van Marjan voor de 

workshop snoeien. Voor diegene die het leuk vindt om 

zelf te snoeien kan zelf een snoeischaar meenemen. 

Hiermee kan de uitleg/theorie in de praktijk worden 

toegepast. Halverwege gaan we naar het aangrenzende 

erf van Klein Afrika bij Monique Boer om daar onze 

vaardigheden verder te oefenen. Hier staat een rij lei-

appelbomen, die verlangen naar een snoeischaar, maar 

ook rozen, hortensia’s en vele andere heesters, waarop 

geoefend kan worden. Ook hopen we te leren hoe we 

onze snoeimaterialen het beste kunnen onderhouden. 

Deze gezellige en leerzame ochtend eindigen we rond 

12 uur met een kop soep en een broodje bij Klein Afrika. 

Heerlijk toch om zo het weekend te beginnen?!

Snoeiworkshop
Zaterdag 14 november

Snoeiworkshop
 Uiterdijkenweg 46, Marknesse

 Zaterdag 14 november 2020 

 Aanvang 10.00 uur

Voor en na foto van het snoeien 

van een Parrotia persica.
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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



Maandelijks sturen we per e-mail onze leden een nieuwsbrief met het laatste nieuws over alles wat 

ons bezig houdt bij onze vereniging. Vooral in corona tijd kunnen wij op deze manier u op het laatste 

moment informeren over activiteiten die wij organiseren, maar ook over het niet doorgaan hiervan. 

En als het moet sturen wij deze vaker dan eenmaal per maand.

Als u deze nieuwsbrief niet ontvangt, dan is uw e-mailadres niet bij ons bekend, of is het juiste adres 

niet bekend. Zou u ons per e-mail hierover kunnen informeren via info@noordoostpolder.groei.nl 

Heeft u geen e-mailadres, maar wilt u wel goed op de hoogte blijven dan kunt u een van de 

bestuursleden bellen (zie voor de telefoonnummers pagina 4) en dit doorgeven. Wij kunnen u dan 

op een andere wijze blijven informeren. 

Wij hopen op korte termijn van zoveel mogelijk leden het e-mailadres te ontvangen, zodat we 

ondanks alle beperkingen toch ook de komende tijd er met elkaar een mooie en actieve periode van 

kunnen maken. Helpt u mee?! 

Met hartelijke groeten,

Wim Feddes, Bob Brug, Ank Nienhuis, 
Monique Boer, Marjan Marinissen en Doke Maris

Bestuur Groei & Bloei NOP

Nieuwsbrief

Aanmelden op de 
nieuwsbrief kan ook via 
noordoostpolder.groei.nl
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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



Vaartweg 83
8311 AA  Espel

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

www.reijnoudthoveniers.nl
info@reijnoudthoveniers.nl 

Kopij aanleveren voor het volgende nummer van Groei&Bloei afdeling 

Noordoostpolder? Mail dit dan voor 2 november naar benabrug@planet.nl

Kopij aanleveren

Nieuwe leden
We zijn blij dat we weer een aantal nieuwe leden mogen 

verwelkomen binnen onze afdeling. We hopen u een keer te 

zien tijdens één van onze activiteiten!

 

De hr. A. Stege

Mw. E. Ariesen

Mw. J. Bakker





0527 61 64 81    info@drukwinkel.nl    www.drukwinkel.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.

10 oktober Buitenmarkt bij Lancaster Garden, 

 Lindeweg 6, Emmeloord.

17 oktober         Paddenstoelen excursie op zaterdagmorgen 

 in het Kuinderbos.

14 november   Snoeiworkshop van 10 tot 12 uur van 

 Vroegop hoveniers.

14 december Wij hopen iets leuks te kunnen organiseren 

 rondom het Bloemschikken...

Alle data op een rijtje
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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!
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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 lid van Groei&Bloei tot 
eind 2020 en betaal slechts

Daarnaast ontvangt u ook:

• Het laatste nummer van 

 Groei&Bloei gratis

•  Een 7-delige Cellfast

 gereedsschapsset 

 t.w.v. € 49,95

 € 10,95



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


