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In een zomer waar langzaam meer mogelijk was om samen te komen, 

konden wij ons verheugen op de Zeebodem Tuinconcerten van begin 

augustus. Zowel vrijdagavond met Wibi Soerjadi als ook zondagmiddag met 

Iris Kroes en Jan Vayne waren helemaal uitverkocht. Daarbij ook nog goed 

weer gehad en het was een groot succes. Mede dankzij onze vrijwilligers 

werden het fijne tijden. 

En eindelijk kunnen we weer op 6 september een avondbijeenkomst 

houden met een spreker. Verderop in dit blad vindt u meer details. Ook 

voor oktober en november hebben we weer leuke reserveringen kunnen 

maken. Wij hebben er vertrouwen in en zijn enthousiast voor u aan het 

organiseren. 

Verder in dit blad leest u weer over bekende onderwerpen als 'Plant in 

de Picture' en 'Voor u gelezen'. En natuurlijk nu regelmatig de column 

van Femmy van Urk. Voor dit najaar willen we nog de open tuindagen 

rond Nagele, de snoeicursus, de najaarsfair en excursie op zoek naar 

paddenstoelen regelen buiten de reguliere avonden. Genoeg te beleven 

dus. Bij het lezen van dit blad hebt u echt uw agenda nodig. En, wanneer 

gevraagd, bijtijds aanmelden helpt de organisatie enorm!

Ik wens u veel leesplezier en een prima najaar.

Groet van Wim Feddes

 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

 (Leden)administratie & bloemschikcoördinatie: 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

 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

Van de voorzitterBestuur

4 5



Ontdek mooie en bijzondere bloemen- en plantcombinaties, 

wandel door origineel ontworpen tuinen en bekijk allerlei 

materialen en toepassingen. Een mooie gelegenheid om andere tuinliefhebbers te 

ontmoeten, tips en trucs uit te wisselen en vernieuwende ideeën op te doen voor je eigen 

tuin. Ook is de begraafplaats naar een ontwerp van landschapsarchitecte Mien Ruys met in 

de 2010 gerealiseerde door haar gewenste berceau te bezoeken.

De tuinen zijn in en om Nagele te bezichtigen op zaterdag 25 en zondag 26 september van 

10.00 tot 17.00 uur. Op het startadres is het mogelijk een dagkaart te kopen die toegang 

biedt tot elke tuin en ook is er een speciaal museumarrangement.

De Open Tuin Dagen worden georganiseerd door de Open Tuinen Commissie van 

Groei&Bloei Noordoostpolder. 

Open Tuin Dagen
in Nagele

Open Tuin Dagen in Nagele
 Startadres: Museum Nagele, Ring 23 Nagele

 25 en 26 september 2021 

 10.00 tot 17.00 uur

 Gratis voor leden van Groei&Bloei op vertoon van ledenpas. Niet-leden € 2,50

Museumarrangement

 Toegang museum, Open Tuindagen en koffie of thee voor € 8,50 per persoon

Alle geldende maatregelen van het RIVM i.v.m. het coronavirus zijn van toepassing. Blijf bij klachten thuis. Houd 1,5 meter afstand. 

25 & 26 september 2021

Meer informatie:
facebook.com/opentuindagenNOP

6 7



E I K E L T J E S H B D O P

S J E S T R U I K U N S O B

R L T H E E A V I I O M I T

H A E O B K S T W S P N O A

E A O G O R E D A O N P G P

R R G U O N J J E E F E E P

F Z D U M V N N N O E M Z E

S E E A U E A E O L N R E L

T N R H G R T T K L E O L T

S K H E R F S T A U G W L A

T E R P B L A A D J E S I A

U L E H C A K N I U R B G R

K O R F H A A R D V U U R T

S S T P A D D E N S T O E L

P U Z Z E L

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

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

Woonplaats: .............................................................................................................................................................................

Telefoonnr.: ................................................................................................................................................................................

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

APPELTAART

BEUKENNOOTJE 

BINNEN

BLAADJES

BOOM

BOS 

BRUIN

BUITENMARKT 

EIKELTJES

GEEL

GEZELLIG

GUUR

HAARDVUUR

HERFST

HERSTSTUK

KAAL

KACHEL

KASTANJES

KOUD

LAARZEN

PADDENSTOEL

POMPOEN

REGEN

REGENJAS

SOEP

STOOFPOT

STRUIK

THEE

VOGELS

WIND

WORM

Stuur de oplossing en uw gegevens voor 15 okt. naar:

Groei&Bloei Noordoostpolder

Zwarte Zeestraat 11, 8303 EV Emmeloord

Of mail de oplossing en uw gegevens naar

info@noordoostpolder.groei.nl 

Uit de goede inzendingen 

trekken we een winnaar die een 

vogel(voeder) huisje ontvangt. 

De winnaar ontvangt hier bericht van. 

Oplossing:  
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Pompoenen, een lust voor het oog, 
een streling voor de tong 
Een dialezing door Sander Sanders

Een informatieve dialezing met als onderwerp de pompoen en exotische 

komkommerachtigen. Vanuit de geschiedenis worden stappen gemaakt 

naar het heden van de pompoen en toont Sanders u leuke composities 

met pompoenen. Naar gelang het seizoen worden verse of gedroogde 

pompoenen meegebracht. Het zelf kweken, met alle problemen en tips, 

komt ook aan de orde.

En ook op culinair gebied laten we u kennis maken met dat wat de pompoen 

biedt. Zo kan er van heerlijke jam geproefd worden en zijn recepten - in 

boekvorm of op CD - en diverse soorten thee,  kruiden, etc. te koop. 

Na afloop en in de pauze is er volop gelegenheid vragen te stellen. 

We zien u graag op 6 september!

Groei&Bloei 
Avond

Groei&Bloei Avond
 Aeres, Balkan 16 in Emmeloord

 6 september 2021 

 Zaal open om 19.30 uur, aanvang 20.00 uur

 Gratis voor leden van Groei&Bloei op vertoon van ledenpas. 

 Niet-leden € 5,00

Alle geldende maatregelen van het RIVM i.v.m. het coronavirus zijn van toepassing. 
Blijf bij klachten thuis. Houd 1,5 meter afstand. 

Maandag 6 september

98



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

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!

 

Al enkele jaren plannen we een excursie om paddenstoelen beter te leren zoeken en 

kennen. Om diverse redenen werd het telkens weer uitgesteld. Maar we geven niet op!  

Er is een nieuwe datum vastgelegd. Dit keer in het Kuinderbos met de boswachters op  

zaterdag 23 oktober van 09.30 tot ±12.00 uur. 

Volgens Harco Bergman, de hoofdboswachter, zijn er zo'n 500 soorten paddenstoelen in het 

Kuinderbos gespot! Het maximale aantal deelnemers is 35 personen, meld u zich dus snel aan 

via info@noordoostpolder.groei.nl. Vol is vol en leden gaan voor. We worden in twee groepen 

begeleid door een echte paddenstoelkenner. De ene groep gaat eerst wandelen en de andere 

groep krijgt eerst een lezing over de actuele zaken in en om het Kuinderbos. Halverwege ruilen 

de groepen. ADVIES: trek stevige schoenen of laarzen aan.

Paddenstoelen
ExcursieZaterdag 23 oktober

Paddenstoelen excursie
 De Veenkuil, Hopweg 21, 8314 PX Bant

 23 oktober 2021 

 09.30 tot ±12.00 uur

 Gratis voor leden van Groei&Bloei op vertoon van ledenpas. Niet-leden € 5,00

Aanmelden is verplicht en kan via

info@noordoostpolder.groei.nl

Alle geldende maatregelen van het RIVM i.v.m. het coronavirus zijn van toepassing. Blijf bij klachten thuis. Houd 1,5 meter afstand. 
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op zoek naar de luxe variant 
van met een groep op stap??
Netl biedt 3 groepshotels aan met:

 Privacy hotelkamer met gemak eigen badkamer
 Grote groepsruimte met tafels en loungehoek
 Professionele keuken
 Privétuin met kampvuur en BBQ plaats 
 Catering optioneel en in café restaurant
 Groepshotel in park met ook 2 kampeerterreinen
 Inspirerende locatie bij Voorsterbos en 
 Rijksmonument Waterloopbos
 Beachvolleybalvelden, obstacle parcours,
 open zwem- en viswater
 Doordeweeks te boeken voor één of meer nachten 
 Voor heisessie, presentatie, training, cursus en familiedagen  

Info en boekingen: 
Lara Halman
Hospitality Coördinator

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

voor familie,, 
vereniging en bedrijf
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Wespen zijn de tijgers onder de insecten. Snel, slank en gestreept jagen ze op 

alles wat ze voor de vleugels komt: muggen, vliegen en andere insecten. Dat 

voedsel vangen ze niet voor zichzelf, maar voor de larven, de wespenbaby's. De 

wespenkoningin legt de hele lente en zomer eitjes, waaruit larven komen die zich 

verpoppen tot werksters. Werksters moeten voedsel zoeken voor de nieuwe larven. 

Ze hebben het daar zo druk mee dat ze niet aan eten zoeken voor zichzelf toekomen. 

Ze leven van een zoete vloeistof die de larven uitscheiden.

Aan het eind van de zomer legt de koningin alleen nog eitjes waar koninginnen 

en darren, mannetjeswespen, uit komen. Die paren begin augustus. Daarna, nu 

ongeveer, gaan de darren en de oude koningin dood, de jonge bevruchte koninginnen 

gaan de hort op en de werksters hebben geen larven meer om te verzorgen en dus 

geen zoete vloeistof om van te leven. Zoetigheid moeten ze nu uit bloemennectar of 

overrijp fruit halen. Of uit frisdrank, koekjes en jam die wij zo nonchalant neerzetten. 

Wespen versmaden een hapje barbecuevlees ook niet. Wie neemt het ze kwalijk? 

Je zult maar uitgehongerd zijn en een buffet voor je neus hebben staan. Maar hun 

dagen zijn geteld. De oude werksters overleven de winter niet.

Wespen nemen meer ellende weg dan ze ons bezorgen. Een gemiddelde kolonie 

ruimt dagelijks zo'n 100.000 muggen, luizen, vraatinsecten en vliegen op, plus 

kadavers van kikkers, muizen en insecten. Niet overtuigd? Wespen verslinden teken 

en houden zo de ziekte van Lyme in toom. Ze verspreiden zaden van bessenstruiken 

en vruchtbomen en zijn belangrijk voor de bestuiving van nazomerbloeiers, zoals 

struikklimop en schermbloemen, doordragende aardbeien en frambozen. Planten 

als wespenorchidee, helmkruid en sneeuwbes zijn bijna geheel afhankelijk van 

wespenbestuiving!

Wespen
Voor u gelezen
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Op mijn rondje tuin geniet ik volop van de ruim 80 hortensia’s die op verschillende 

plaatsen de tuin maandenlang van kleur voorzien. Meest opvallend is de hortensia 

border waarin, naast diverse andere heesters, ruim 25 verschillende soorten/

variaties in diverse kleuren van laag naar hoog bij elkaar staan. 

Die liefde voor “Tensia’s”, zoals mijn moeder ze altijd noemde, is mij met de 

paplepel ingegeven. Zij was gek op tuinieren, maar met 10 kinderen had ze er 

lang niet altijd tijd voor. De zaterdag was haar ‘tuin-dag’: dan leefde ze zich heerlijk 

uit en dat was te zien aan haar tuin. Vanaf het voorjaar tot in de herfst zag deze 

er kleurrijk uit. In april bereikte ze dat, door in november honderden tulpen (van 

eigen bedrijf) te planten. Doorgaans kon ze daarna niet wachten tot de IJsheiligen 

voorbij waren en had ze begin mei al vele perkplanten geplant. Meestal ging dat 

goed, maar soms kwamen er toch nog nachtvorsten om de hoek kijken en kregen 

de eenjarigen een bloempot met daaroverheen een jute zak over hun kop. Vanaf 

juni bloeiden de vele rozen, die ook aan weerskanten van de oprit stonden. Maar 

haar favoriete heesters waren toch wel de hortensia’s, die zonder veel werk toch 

elk jaar een massa bloemen gaven. Toentertijd was eigenlijk alleen de ‘boeren’-

hortensia Hydrangea macrophylla de meest gangbare soort en dan vooral de 

‘bolbloem’ in roze, wit, rood en opvallend blauw. Die laatste verkleurde in de tuin 

al gauw naar roze, maar dat mocht de pret niet drukken. 

Omdat ik eigenlijk de enige van de 10 was, die graag in de tuin meehielp, 

probeerde mijn moeder mij haar liefde voor tuinieren bij te brengen en dat is 

haar dus goed gelukt ☺.

Vooral de ‘Tensia’ tic heb ik overgeërfd: ze 

vragen weinig onderhoud, mankeren nooit 

wat en bloeien (meestal) elk jaar uitbundig 

in vele kleuren. Toen we hier in 1985 de tuin 

veranderden, kregen de borders ‘body’ door 

de aanplant enkele bomen en vele heesters 

w.o. natuurlijk diverse hortensia’s. In de loop 

der jaren is het hortensia-geslacht uitgegroeid tot meer dan 25 soorten, die we 

weer kunnen onderverdelen in diverse variëteiten, cultivars en rassen. Er is vooral 

ook ‘gewerkt’ aan het verkrijgen van soorten, die vanwege hun blad de moeite 

waard zijn. Van lieverlee zijn hier daarom diverse ‘ordinaire’ heesters vervangen 

door hortensia’s, die in het voorjaar en vroege zomer vooral opvallen door hun 

aantrekkelijke bladeren. De laagste hortensia-soort, hier, is Hydrangea Involucrata: 

hoger dan 80/90 cm wordt hij eigenlijk niet. Zijn licht behaarde bladeren zijn 

grijs/groen. Uit de pioenroosachtige knoppen komen prachtige schermen met 

lila fertiele binnen bloempjes omringd door witte steriele lokbloemen. I. Plena 

lijkt veel op de vorige variëteit, maar heeft roze fertiele bloempjes en gevulde 

randbloemetjes. De mooiste vind ik I. Viridescens met een lichtpaars hart en 

daaromheen groene steriele bloemetjes.

De hoogste soort is de Hydrangea heteromalla ‘Nepal Beauty’: 
deze doet zijn naam eer aan. Stevige stengels van bijna 3 m. hoog 

hebben 30 cm. lange bladeren met rode stelen. Prachtige witte 

schermbloemen met kleine, vruchtbare bloempjes in het centrum 

en grotere steriele bloemen langs de rand, stelen zomers de 

show. Hydrangea aspera is ook niet echt over het hoofd te zien. 

De A. macrophylla heeft stevig behaard blad van soms wel 30 

cm lang. De schermvormige bloemen bestaan uit een paars hart 

van fertiele binnenbloemen en witte steriele lokbloemen. In de 

avondschemering lijken deze witte bloemen wel fluorescerend. De 

A. Hot Chocolate heeft opvallende chocolade bruine, iets behaarde 

bladeren. De bloemschermen met paarse fertiele knopjes en roze steriele 

lokbloemen verschijnen vanaf eind juli. Een echte blikvanger.

Hydrangea Arborescens is de soort waar de overbekende Annabelle toe behoort. 

Grote bolbloemen, die mooi groen verkleuren en waar we zolang plezier van 

kunnen hebben, mits je voorzorgsmaatregelen hebt getroffen. De bloemen staan 

helaas op zwakke stelen: bij de eerste de beste stortbui, stort de plant ineen en zijn 

de bloemen vaak afgeknakt. Dit kun je voorkomen om tijdig plantensteunen aan 

te brengen. Een andere mogelijkheid is, om de heester niet of niet te ver terug te 

snoeien: de bloemen blijven kleiner en zijn dus niet zo zwaar. De A. subsp. Discolor, 

heeft het hier ook naar zijn zin: deze hortensia heeft grote schermbloemen i.p.v. 

bolbloemen en hebben geen steun nodig.

Dan staan hier een tig aantal Hydrangea’s 
macrophylla hortensia’s, die uit 2 groepen 

bestaan: de gewone bol hortensia’s en de 

lacecaps: beiden hebben ovaalronde bladeren 

van soms wel 15 cm lang. Bolhortensia’s hebben 

steriele bloemen die elk uit 3 tot 5 bloemblaadjes 

bestaan. De lacecaps hebben platte 

schermvormige bloemen, bestaande 

uit kleine fertiele bloemetjes met 

daaromheen talrijke steriele rand- of lokbloemen. Enkele van 

de opvallendste bolbloem Hortensia’s in onze borders zijn o.a.: 

Macrophylla Ripple, met mooi donkerrood blad en tweekleurige 

bloemen: wit met een rode rand, Macrophylla You and Me ‘Passion’, 
met schitterende dubbele felroze bloemen, Macrophylla Brunette 

met vooral vanaf augustus donkerrode bladeren en dieprode 

Plant
in de Picture

Hortensia’s 

Aspera Macrophylla

Hydrangea macrophylla 
You and Me Passion

Lees verder op pagina 18 >

Macrophylla-Ripple
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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

bloemen en de Macropylla Ayesha: een hortensia met 

seringachtige bolbloemen, die hier in roze en blauw 

staan. Een aparte lacecap is de M. Maculata: de roze/

witte schermbloemen zijn niks bijzonders, maar 

de crème-wit met grijsgroene bladeren zijn des te 

opvallender. Een andere mooie lacecap is M. Hanabi, 
ook wel ‘vuurwerk-hortensia’ genoemd. In het oog 

vallende dubbele witte of roze dubbele bloemetjes 

met fertiele knopjes sieren de planten. 

Hydrangea serrata, lijkt erg op de lacecap Macrophylla, 

maar zijn schermen zijn kleiner en de kleuren wat 

minder gevarieerd: die beperken zich tot wit, roze 

en blauw, met soms een enkele roodverkleuring. De 

bladeren zijn vaak wat langwerpig en donkerrood aan 

de randen. De lage S. Hallasan, is een rijkbloeiende 

bodembedekker met donkere puntige kleine bladeren en fel roze bloemen. S. Tiara 

daarentegen is hier ruim 175 cm. Hij bloeit uitbundig met talrijke kleine schermen met 

blauwe fertiele bloempjes omringd door licht blauwe lokbloemen. De bladeren zijn 

prachtig donkerrood/groen. 

Hydrangea quercifolia Burgundy bloeit vanaf juli met 

lange pluimvormige crème-witte bloemen en zijn 

prachtige, grote eik-achtige bladeren verkleuren 

vanaf eind augustus langzaam naar wijnrood. 

Hydrangea paniculata wordt ook wel ‘pluim’- of 

‘schapenkop’ hortensia genoemd. Hij heeft mooie 

grote witte bloemen aan stevige windbestendige 

stengels. Eén van de mooiste cultivars vind ik toch wel 

de laat en lang bloeiende Limelight met grote crème-wit/groene bloemen. De eveneens 

zeer lang bloeiende P. Kyushu, heeft meer open bloemen die recht op de stevige takken 

staan. Paniculata’s zijn een prima alternatief voor de Annabelles: zij verkleuren in de herfst 

naar roze, terwijl de Annabelles bruin worden. 

Hydrangea Villosa wordt ruim 2 meter, is ruwbladig en heeft schermvormige bloemen 

met een hart van schitterende paarse fertiele bloemetjes en blauwe naar zacht lila 

verkleurende steriele lokbloemetjes: een echte blikvanger in de border. Bovenstaande 

hortensia’s zijn een greep uit mijn verzameling, waar ik bijna dagelijks van loop te genieten. 

Hortensia’s zijn hier niet alleen geliefd om hun lange zomerbloei, maar vooral ook om de 

prachtige herfstkleuren van bloem en blad, die vaak nog tot in december te zien zijn. Op 

deze manier probeer ik met één heestersoort van het voorjaar tot ver in de herfst volop 

kleur in de tuin te creëren.

Wens jullie allen een mooie kleurrijke nazomer. 

Wies Voesten

Hydrangea quercifolia 
Burgundy

Macrophylla
Hanabi Pink

Macropylla 
Ayesha



Wij zijn ontzettend blij, dat wij weer een buitenmarkt kunnen organiseren. Dit jaar zal 

deze plaats vinden in de prachtige Lancaster Garden van Ank en Harri Nienhuis aan 

de Lindeweg 6 bij Emmeloord. Hier vindt u alles voor uw huis en tuin. Wij willen vooral 

een groene markt zijn met zoveel mogelijk bijzondere kwekers vanuit het hele land. 

Om alvast een klein tipje van de sluier op te lichten: we hebben al toezeggingen van: de 

Bloemoloog met bijzondere biologische bollen, fam. Leijten met hortensia’s, kwekerij 

Klein Flora Westenwolde met winterharde cyclamen en bijzondere bollen, kwekerij  

Het Amsterdamscheveld met prachtige planten. Houd onze website goed in de gaten, want 

daar zullen wij regelmatig een update doen van de standhouders. Wellicht kunt u dan al een 

bestelling neerleggen bij één van de kwekers, zodat zij dat op 2 oktober mee kunnen nemen.

Zaterdag 2 oktober

Groei&Bloei Buitenmarkt
 Lancaster Garden, Lindeweg 6 Emmeloord

 Zaterdag 2 oktober 2021 

 10.00 tot 16.00 uur

 Gratis voor leden van Groei&Bloei op vertoon van de ledenpas. 

 Voor niet-leden € 3,50

Buitenmarkt
organiseert een

noordoostpolder.groei.nl

Alle geldende maatregelen van het RIVM i.v.m. het coronavirus zijn van toepassing. Blijf bij klachten thuis. Houd 1,5 meter afstand. 

Adverteren in de
Polderbloei?

Polderbloei 
Zomer 2021

61ste jaargang nr. 488

afdeling Noordoostpolder

Polderbloei 
Najaar 2021

61ste jaargang nr. 489

afdeling Noordoostpolder

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

Luttelgeest
T. 06-13072609

DE9007915-ONT002-CB018

Vier keer adverteren met 1/2 pagina 

kost slechts € 150,- of € 250,- voor 

1/1 pagina. Er is nog ruimte voor 

nieuwe adverteerders in de volgende 

Polderbloei!

Neem voor meer informatie contact op 

met Bob Brug (benabrug@planet.nl).
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In de Groei&Bloei van juli/augustus las ik 

het verhaal van de familie Van Til uit Appingedam. Alle huizen in de straat moesten 

aardbevingsbestendig worden. Aan de ene kant blij, want er gebeurde eindelijk iets, 

maar aan de andere kant betekende het ook de verwoesting van hun tuin, na 45 jaar 

liefdevol tuinieren. En niemand die snapte wat dát voor hen betekende. Want, ach, 

het groeit toch wel weer aan…

Nou, dat gevoel is mij ook een keer overkomen. Iemand die je wazig aankijkt en niet 

snapt wat er zo erg is aan een paar plantjes missen. Wat was het geval? Een aantal 

jaren terug was onze straat aan de beurt voor het leggen van glasvezelkabels. We 

hadden netjes van tevoren een brief gekregen dat de graafwerkzaamheden zouden 

beginnen. De informatie leek zo vriendelijk: ‘Eerst brengen wij de glasvezelkabel 

vanaf de straat naar de voorgevel van het huis’. En daar zat ‘m nu net de kneep. 

Want tussen de straat en de voorgevel ligt mijn tuin, boordevol planten, met liefde 

aangelegd en onderhouden. Stukje paradijs, heilige grond.

Ik was er als de kippen bij om mijn zorgen te uiten bij dat glasvezelmannetje, die 

vóór het hele gebeuren poolshoogte kwam nemen in ons huis. ‘O nee, dat is geen 

probleem’, zo verzekerde hij mij, ‘we kunnen ook een stukje oprit opbreken en de 

kabel langs de muur trekken’. Hij noteerde het. Ik haalde opgelucht adem. Het zou 

goed komen. Niet door mijn tuin.

Toen kwam de dag. Een grote plank werd op onze oprit gesmeten. De kabel was 

in aantocht. Ik was op mijn qui vive, alle vezels in mijn lijf strak gespannen. Ik zou 

ze in de smiezen houden. Met een half oog naar buiten gericht of de oranje hesjes 

al in aantocht waren, smeerde ik mijn brood. En toen ging de bel. Mooi. Die komt 

vragen hoe ik het precies wil hebben. Had ik zo gedacht. En dus begon ik over het 

opbreken van een stukje oprit. Hij keek me wat glazig aan. ‘Maar de kabel is al gelegd, 

mevrouw.’

Ik haastte me naar de voortuin. Een groot gat in mijn tuin! En uit dat gat staarde een 

oranje spriet mij aan. Het leek wel de venijnige tong van een slang, die listig mijn 

kleine paradijs was binnengegleden toen ik even niet oplette.

Stukje oprit? Nee, hij wist nergens van. Was niet doorgegeven. ‘Maar door de tuin is 

het minst belastend voor u, mevrouw.’ Het minst? Ik keek hem in de ogen voor wat 

begrip, maar ik zag het al. Een glasvezelman is geen tuinman. Denkt in andere vezels 

dan ik. Ieder zijn ding.

Een paar planten was ik kwijt en mijn distels vertrapt. 

Maar het meest pijnlijk was het verlies van mijn Phlox 

divaricata ‘Chattahoochee’. Weet u: ik mag dan wel een 

plantengek zijn, maar ik hou ook van taal. Ik kan zwijmelen 

bij mooie zinnen en woorden. En dat ‘Chattahoochee’ 

sprong gelijk in mijn hart. Een plantje waar je vrolijk van 

wordt. Zeg een paar keer ‘Chattahoochee’ en je maakt 

vanzelf een dansje. Mijn huppelplantje met de vrolijke 

lichtblauwe bloemetjes. Verdwenen in de krochten der aarde. Chattahoochee… 

foetsieeee…

Maar… alles went. Die oranje spriet kon er tenslotte 

ook niks aan doen. Eigenlijk misstond hij niet eens 

tussen de paarse Salvia’s en het oranjegeel van 

de Rudbeckia’s. Tot de tijd dat hij aangesloten 

zou worden in huis, moest hij dan ook maar een 

plantennaam krijgen. Maar wat voor plantennaam 

geef je een oranje glasvezelkabel? Het moest 

natuurlijk wel iets worden naar de Species Plantarum 

van de Zweedse botanicus Carl Linnaeus met een 

geslachtsnaam en een soortaanduiding.

Het werd: Vitrus fiberalis kabelaris ‘Aurantiacum’. 

Best trots op dit bedenksel, maar Carl zal zich wel 

omgedraaid hebben bij zo’n onzinnaam.

Femmy van Urk

Glasvezelkabel oranjekleurig

Column
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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

 

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 15 november

Groei&Bloei Avond
 Aeres, Balkan 16 in Emmeloord

 15 november 2021 

 Zaal open om 19.30 uur, aanvang 20.00 uur

 Gratis voor leden van Groei&Bloei op vertoon van ledenpas. 

 Niet-leden € 5,00

Alle geldende maatregelen van het RIVM i.v.m. het coronavirus zijn van toepassing. 
Blijf bij klachten thuis. Houd 1,5 meter afstand. 
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De Noordoostpolder opende haar 

krant woensdag na de Zeebodem 

Tuinconcerten met: 'Heerlijke 

traktatie Wibi Soerjadi'. De Zeebodem 

Tuinconcerten van Groei&Bloei 

Noordoostpolder brachten dit 

weekeinde artiesten van naam naar 

de Lancaster Garden in Emmeloord. 

Niemand minder dan Wibi Soerjadi 

beet vrijdagavond het spits af  

in de prachtige poldertuin van 

Ank Nienhuis. De 150 bezoekers, 

het maximum aantal zaten op 

het puntje van de stoel bij de 

prachtige melodieën waarop de 

pianovirtuoos op zijn vleugel 

trakteerde. Niet alleen met 

klassiek maar ook in het lichtere 

genre wist Soerjadi te imponeren 

in het avondschemer.

Zondagmiddag verwenden 

Jan Vayne en Iris Kroes het publiek 

met ongeëvenaarde improvisaties en 

warme zang en harpklanken. Ook in 

het samenspel vonden de twee elkaar 

in de Lancaster Garden, waar een 

heerlijk zonnetje voor de perfecte 

ambiance zorgde. 

In de pauze kon het publiek genieten van 

de bloeiende borders in de tuin. 

Ank Nienhuis kijkt tevreden terug op het 

muzikale weekeinde. ‘Je ziet dat mensen 

er ontzettend van genieten dat ze weer 

een uitje kunnen maken en elkaar weer 

kunnen ontmoeten. Het was geweldig’. 

aldus de Noordoostpolder.
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6 september Groei&Bloei Avond Dialezing over pompoenen

25 & 26 september Open Tuin Dagen in en rondom Nagele

2 oktober                     Buitenmarkt

23 oktober Paddenstoelen Excursie

15 november Groei&Bloei Avond Lezing over schaduwplanten

December Groei & Bloei kerstavond

14 april – 9 okt 2022 Floriade Expo 2022

25 mei – 29 mei 2022 Gardenista

Alle data op een rijtje

Kopij aanleveren voor het volgende nummer van Groei&Bloei afdeling 

Noordoostpolder? Mail dit dan voor 1 november a.s. naar benabrug@planet.nl

Kopij aanleveren

Nieuwe leden
We zijn blij dat we weer nieuwe leden mogen 

verwelkomen binnen onze afdeling. We hopen u een 

keer te zien tijdens één van onze activiteiten!

 

Mw. A. Weerstand

Mw. D.D. Post

Mw. M. Schuring

Dhr. A.R. Ekkelenkamp

Dhr. C. Borneman

Mw. H. Anneveld

Alnic BV Landgoed Wellerwaard

Vaartweg 83
8311 AA  Espel

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

www.reijnoudthoveniers.nl
info@reijnoudthoveniers.nl 



Stichting Steenbreek

Meer informatie:
operatiesteenbreek.nl

De donderdaggroep van Co zal komend seizoen overgenomen 
worden door Joany Troost. Voor de dinsdag- en woensdaggroep 
werken we het komende seizoen met 4 docenten die ieder twee 
lessen voor hun rekening zullen nemen. We zijn blij dat we 
Hannie Pepping, Jose Kolk, Joany Troost en Ilona van Dun hiertoe 
bereid gevonden hebben.

De dinsdag- en donderdaggroep van Hannie Pepping zal, 
aangevuld met een paar nieuwe cursisten, het komend seizoen 
samengevoegd gaan worden tot een groep. Zij gaan verder op de 
donderdagavond. Dit kalenderjaar starten we geen nieuwe groep 
met beginnende schiksters. 

Behalve de donderdaggroep o.l.v. Joany Troost, zullen de lessen 
plaatsvinden in het Vrouwencentrum in Emmeloord. We zijn 
blij met deze locatie, die voldoet aan de RIVM-richtlijnen. 
Om alle wijzigingen goed door te kunnen voeren en de RIVM-
maatregelen na de vakanties af te wachten is besloten de lessen 
in oktober te laten starten. De groepen krijgen hier nog apart 
bericht over. 

We hopen het komende seizoen weer vele 
mooie stukken te kunnen maken, waarbij we 
er allemaal weer naar uitzien om elkaar weer 
te treffen en te inspireren!

Na de zeer geslaagde digitale bloemschiklessen, verzorgd 
door docenten Co Orsel en Hannie Pepping, hopen 
we dit najaar de bloemschiklessen weer op te kunnen 
starten. Daarbij houden we de maatregelen van het RIVM 
nauwlettend in de gaten en passen we het programma 
zo nodig aan. Er zijn dit jaar een aantal wijzigingen t.o.v. 
eerdere jaren. Zo zal Co Orsel geen lessen meer verzorgen. 
Wij betreuren het zeer dat Co ons als docent verlaat, maar 
respecteren zijn besluit. In de volgende Polderbloei volgt een 
interview met Co.

Groei&Bloei

Bloemschiklessen

 Bloemschikcoördinator

 Doke Maris

 info@noordoostpolder.groei.nl

Voor vragen en opgave:

Stichting Steenbreek helpt om onze leefomgeving 

te vergroenen en onnodige verharding tegen te 

gaan. Dit doen zij samen met aangesloten gemeenten, 

provincies, waterschappen, projectontwikkelaars, 

woningbouwcorporaties, kennis- en onderwijsinstellingen en andere 

betrokken maatschappelijke organisaties.

Onze leefomgeving verandert in een snel tempo. Plant- en diersoorten 

verdwijnen en levende systemen raken verstoord. Daarom helpt elke 

vierkante meter steen die wordt vervangen door groen. Het water kan weer 

in de bodem zakken, de temperatuur in de stad wordt getemperd, fijnstof 

wordt afgevangen, insecten, amfibieën, vogels en kleine dieren vinden weer 

een leefgebied, het bodemleven verbetert en mensen voelen zich prettiger 

en gezonder.

Tuintip augustus; ruimte benutten

Iedere maand verzorgt Gardener’s World een tuintip voor het netwerk van 

Steenbreek. Deze maand een tip om de ruimte in een kleine tuin zo goed 

mogelijk te gebruiken. 

Vuilnisbakken, fietsen en schuurtjes zijn functioneel en noodzakelijk, maar 

leggen in een kleine tuin wel veel beslag op de ruimte. Het kan lastig zijn ze 

te verbergen, vooral als je van elk meer dan één hebt. Maar met een paar 

simpele ontwerptrucjes kun je ze in je tuin integreren.

Verberg bijvoorbeeld een schuurtje achter groenblijvende heesters, bamboe 

of een trellis met klimplanten. Zo valt het minder op. En zet al je kliko’s 

onder een afdakje, zodat je de bovenkant kunt gebruiken voor beplanting 

en camoufleer de zijkanten met bijvoorbeeld lage klimmers of heesters.
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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 voor slechts 

€ 12,95  voor 2021

Of voor € 22,- en ontvang een Metallo 

snoeizaag voor tot 125mm dikke 

stammen t.w.v. € 43,80! 

Sterk en handig. Met holster. 
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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


