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Colofon
De	Polderbloei	is	een	uitgave	van	de	vereniging	Groei&Bloei	afdeling	Noordoostpolder.	
Het	wordt	kosteloos	naar	alle	leden	van	deze	vereniging	gestuurd	en	komt	4x	per	jaar	op	vaste	
tijdstippen	uit.	Voor	vragen,	opmerkingen,	advertenties	of	bijdragen	kun	je	contact	opnemen	met	
één	van	de	bestuursleden	(zie	pagina	4).

Foto's in deze uitgave: eigen materiaal, pexels.com, unsplash.comFoto's in deze uitgave: eigen materiaal, pexels.com, unsplash.com
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In	september	was	ik	in	zuid	Frankrijk.		Uit	de	tuin	van	familie	aldaar	heb	ik	

toen	een	zakje	grote	kegels	van	een	pijnboom	meegenomen.	De	bedoeling	

was	om	die	kegels	te	gebruiken	als	kerstdecoratie.	Ja,	zover	denk	je	dan	

al	vooruit.	Thuisgekomen	heb	ik	de	kegels	schoongemaakt	en	uitgeklopt.	

Daarbij	viel	er	een	handvol	zaden	op	de	tafel.	Nieuwsgierig	wat	er	komt	

heb	 ik	ze	 in	een	potje	met	potgrond	gestopt,	water	gegeven	en	boven	

de	verwarming	gezet.	En	ziedaar,	binnen	enkele	weken	plantjes	van	al	 

7	centimeter	groot!	Ik	ben	benieuwd	hoe	ver	ik	ze	nog	kan	laten	groeien	

en	of	ze	hier	ook	winterhard	zijn.	Experimentje	dus,	maar	wel	leuk	om	de	

kracht	van	de	natuur	te	zien.	Denkt	u	er	zelf	ook	nog	aan	om	winterstekken	

te	maken?	Op	de	website	van	Groei&Bloei	is	daar	van	alles	over	te	lezen.	

Nu	we	toch	weer	voorzichtig	moeten	omgaan	met	elkaar	om	Covid-19	

de	baas	te	blijven	vragen	wij	bij	bijeenkomsten	om	de	QR-code	te	laten	

zien.	Onze	cursisten	bloemschikken	zijn	al	op	de	hoogte	gesteld	en	kunnen	

daar	prima	mee	leven.	Vanuit	de	wetenschap	van		vandaag	worden	onze	

bijeenkomsten	als	evenementen	gerekend	en	kunnen	wij	daarom	voorlopig	

geen	 avonden	 beleggen.	Wij	 beraden	 ons	 om	 nu	meer	 'buitendingen'	

overdag	te	doen.	Zoals	een	excursie	naar	kwekers.	Zie	meer	informatie	

verderop	in	dit	blad.	

In	oktober	hadden	we,	eindelijk	maar	toch,	een	leerzame	paddenstoelen	

excursie	in	het	Kuinderbos.	Op	een		strookje	van	200	meter	vonden	we	al	

20	soorten!	Kwestie	van	goed	kijken	met	een	pro.	Heerlijk!	En	dan	begin	

november	de	snoeicursus!	Weer	veel	geleerd.	Gezellig,	goed	weer,	lekkere	

koffie	én	soep.	Het	kon	weer.	Zo	proberen	we	telkens	elkaar	iets	te	leren.		

Kijk	vooral	verder	in	dit	nummer	wat	er	gaat	gebeuren.	En	de	regelmatig	

verschijnende	nieuwsbrief	voor	de	activiteiten	op	korte	 termijn.	Voor	

goede	tips	staan	we,	uiteraard,	altijd	open!

Fijne	dagen	toegewenst,

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
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Interview Co Orsel
Ruim 25 jaar is Co Orsel een begrip bij de bloemschikkers van Groei&Bloei in de 
Noordoostpolder. Co, onze bijzonder geliefde bloemschikdocent, stopt met doceren 
en daarmee komt er een einde aan een tijdperk!

Begin
Planten	hebben	Co	altijd	geboeid.	Hij	herinnert	zich	nog	een	foto	waar	hij	als	tiener	
van	een	jaar	of	15	op	staat,	trots	met	een	bloemstuk	dat	hij	zelf	gemaakt	had.	Toen	
werd	steekschuim	nog	niet	algemeen	gebruikt,	of	was	het	er	nog	niet	eens.	Dus	op	
een	zwaar	metalen	onderzetter	met	stekeltjes	(jullie	herkennen	‘m	ongetwijfeld	ook)	
had	hij	zijn	werk	gemaakt.	Met	de	nodige	‘evenwichtskunsten’,	dat	wel,	want	zo’n	
prikker	was	wel	zwaar	en	met	wat	langere	bloemen	al	snel	niet	meer	handelbaar.

Loopbaan
Na	zijn	opleiding	bij	de	gerenommeerde	tuinbouwschool	Frederiksoord,	waar	hij	
de	richting	bloementeelt	afrondt,	gaat	hij	eerst	aan	de	slag	bij	de	gemeente.	Al	snel	
vindt	hij	een	baan	bij	de	Plantenziektenkundige	Dienst.	Zijn	opgedane	plantenkennis	
kan	hij	hier	goed	gebruiken.	Het	werk	is	mooi,	in	onder	andere	openbaar	groen,	
buitenwerk	waar	Co	van	houdt.	Co	komt	zo	door	het	hele	land	en	ontmoet	veel	
mensen.	Interessant	werk.

Cadeau
Op	een	 gegeven	moment	 kreeg	 hij	 van	 zijn	 vrouw	Elly	 een	 opleiding	 voor	 het	
vakdiploma	van	bloembinder	cadeau.	Zijn	eerder	opgedane	brede	plantenkennis	
(o.a.	de	Latijnse	namen)	kwam	goed	van	pas	en	hij	kon	de	twee	jarige	middag-	en	
avondopleiding,	te	Zwolle,	in	één	jaar	afronden.	Hij	behaalde	zijn	diploma	in	1993.	
Hij	genoot	van	alle	kennis	die	hij	daar	kon	vergaren.	Over	materialen,	nog	meer	
plantenkennis,	kunstgeschiedenis	en	theorie	en	praktijk	over	bloembinden.

Les
De	bloemschiklessen	 in	 de	Noordoostpolder	werden	 in	 die	 tijd	 verzorgd	 door	
Henk	Mulder	en	Akke	de	Jonge,	maar	de	eerste	verhuisde	en	de	tweede	stopte	met	
het	lesgeven.	Dat	was	het	moment	dat	Co	begon	met	zijn	bloemschikcursussen.	
Vanuit	de	positieve	benadering	van	de	werkstukken	van	zijn	cursisten	bracht	hij	ze	
veel	kennis	en	kunde	van	het	bloemschikken	bij.	“De	compositie	is	prachtig,	maar	
misschien	kan	het	kleurgebruik	wat	beter.”	Hij	werkte	graag	met	technieken	en	met	
kleur	en	zette	hiervoor	thema’s	in,	zoals	muziek,	feest	of	emoties,	die	de	cursisten	
uitdaagde	hierover	na	te	denken	en	hun	creativiteit	hierop	los	te	laten.	Ieder	bracht	
ook	eigen	materialen	mee,	zodat	geen	stuk	gelijk	werd.	En	had	de	één	veel	hedera	in	
de	tuin,	dan	werd	dat	gedeeld	en	de	andere	keer	had	iemand	anders	weer	iets	bij	zich.	
Hierdoor	bleef	de	kostprijs	laag	en	dat	maakte	het	schikken	des	te	leuker.

(Bloem)Binding
Van	zijn	cursisten	van	het	eerste	uur	is	een	hechte	groep	schikkers	overgebleven,	
zij	schikken	nog	altijd	samen.	Het	contact	en	de	verbinding	is	over	de	jaren	hecht	
en intens geworden. Ze hebben lief en leed gedeeld en hebben samen veel mooie 
herinneringen	gemaakt.	Ruimte	bieden	voor	het	delen	van	de	‘levensdingen’	vond	
Co	belangrijk.	Helaas	lukt	het	hem	nu	niet	meer	om	de	lessen	te	verzorgen.	Vooral	
in	de	avond	is	zijn	energieniveau	niet	meer	dusdanig	dat	hij	 lessen	kan	geven.	
Hij	 heeft	 problemen	met	 genoeg	 lucht	binnen	krijgen,	 de	COPD	dwingt	hem	
te	stoppen.	Voor	Co	is	dit	een	pittig	besluit,	zoals	hij	dat	zelf	noemt.	Het	is	een	
logische	keuze,	maar	wel	moeilijk.	De	Co	die	ik	deze	donderdag	in	oktober	ontmoet	
is	echter	een	positief	en	actief	mens.	Voor	de	gelegenheid	heeft	hij	die	ochtend	
voor	ik	aanschuif	een	bloemstuk	voor	op	tafel	gemaakt,	de	herfst	spat	eraf!	Dit	kan	
hij	altijd	nog	doen,	iets	maken	voor	thuis	of	om	weg	te	geven,	je	ziet	zijn	passie	en	
positieve	levenshouding	hierin.	Co	zit	niet	bij	de	pakken	neer!

NK
Tussen	neus	en	lippen	door	vertelt	Co	ook	dat	hij	drie	keer	heeft	meegedaan	met	
het	Nederlands	Kampioenschap	bloemschikken.	Gelijk	al	bij	zijn	eerste	deelname	
aan	deze	prestigieuze	wedstrijd	in	de	B-klasse	(beginners)	wint	hij	de	eerste	prijs.	
In	2015	is	dit	kampioenschap	 in	de	Orchideeënhoeve	(2	 jaar	achter	elkaar)	 in	
Luttelgeest	en	doet	Co	weer	mee.	Deze	keer	is	hij	geen	beginner	meer	dus	schrijft	
hij	zich	in	voor	de	semi	professionele	klasse	en	nogmaals	weet	hij	de	bokaal	(een	
keramiek	kunststuk	in	de	vorm	van	vaas	die	een	puzzel	voorstelt)	binnen	te	slepen.	
Het	mag	duidelijk	zijn	dat	we	met	een	begaafd	bloemschikker	te	maken	hebben!

Gezin
Zijn	docenten-genen	heeft	hij	volop	doorgegeven	aan	zijn	beide	zoons,	zij	zijn	ook	
docent	geworden.	Inmiddels	is	Co	de	trotse	opa	van	vier	klein-kinderen,	drie	meis-
jes	en	één	jongen.	Hier	genieten	hij	en	Elly	bijzonder	van.	Samen	met	Elly	gaat	hij	
regelmatig	naar	hen	toe.	En	ook	de	rondjes	op	de	fiets	(met	ondersteuning)	zijn	’s	
zomers	een	fijne	bezigheid.

Toon
Wat	 Co	 nog	 wel	 een	 tijdje	 blijft	 doen	 is	 het	 bloemschikken	 voor	 het	 Toon	
Hermanshuis	in	Emmeloord.	Niet	zelf,	maar	hij	bedenkt	onderwerpen	en	Hannie	
en	Ietje	begeleiden	de	mensen	dan	bij	het	maken	van	een	mooi	stuk.	Bloemen	
brengen	kleur	en	geven	een	gevoel	van	rust	en	vreugde,	het	brengt	wat	afleiding	
in	soms	moeilijke	tijden.	Met	bloemen	kun	je	je	gevoelens	uitbeelden,	gevoelens	als	
vreugde	en	verdriet.	In	het	algemeen	zijn	bloemen	blij-makers.	Co	blijft	genieten	
van	de	kleine	dingen	in	het	leven	en	de	dingen	die	nog	wel	kunnen,	ook	al	is	dat	
soms	niet	makkelijk.	

Co,	bedankt!	

Marjan Marinissen
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Boerderijwinkel Verhage
Oosterringweg 33 Luttelgeest 
T 0527 - 20 24 80  •  www.verhagefruit.nl
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P U Z Z E L

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

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

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

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

E-mail:	  ............................................................................................................................................................................................................
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VERSIERING
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WIEROOK

Stuur	de	oplossing	en	uw	gegevens	
voor	15	januari	2022	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	het	boek	“Bloemen	

uit	de	tuin"	van	Silvia	Dekker	ontvangt.	

De	winnaar	krijgt	hier	bericht	van.

Oplossing:  
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Lezingen, bijeenkomsten en corona
Lezingen	en	andere	Groei	&	Bloei	
bijeenkomsten	zijn	evenementen	waarvoor	
een	coronatoegangsbewijs	en	identiteitsbewijs	
vereist	is.	Helaas	zijn	evenementen	alleen	
toegestaan tussen 6.00 en 18.00 uur. Dit 
betekent	dat	de	avondbijeenkomsten	van	
de	afdelingen	niet	kunnen	plaatsvinden.	
En	ook	daarom	kan	helaas	de	kerstavond	
van	7	december	niet	doorgaan.	De	avond	
was	al	volop	in	voorbereiding	met	een	
bloemschikdemonstratie	van	Roxanne	van	
Schellen	en	ook	een	aantal	cursisten	van	onze	
bloemschiklessen	zouden	aan	bod	komen.

Toch	zijn	we	optimistisch	en	gaan	we	voor	
2022		door	met	het	voorbereiden	van	
lezingen,	excursies	en	creatieve	workshops.	
We	houden	rekening	met	maatregelen	i.v.m	
corona	en	denken	dan	o.a.	aan	activiteiten	

in	de	buitenlucht	en	activiteiten	waarbij	we	
voldoende	afstand	kunnen	houden.

Een nieuwe adverteerder
We	zijn	verheugd	weer	een	nieuwe	
adverteerder	voor	onze	Polderbloei	te	kunnen	
verwelkomen.	Boerderijwinkel	Verhage	uit	
Luttelgeest	aan	de	Oosterringweg		33.

Zonder leden geen vereniging
Om	zoveel	mogelijk	tuinliefhebbers	te	laten	
kennismaken	met	onze	vereniging	zijn	we	een	
ledenwerfactie	gestart.	We	zijn	dankbaar	voor	
onze	trouwe	leden	en	zij	krijgen	daarom	als	
waardering een amaryllis bloembol cadeau. 
Meer	informatie	vindt	u	op	pagina	15.

Het bestuur van Groei&Bloei 
Noordoostpolder wenst u fijne feestdagen 
een gezond en groeizaam 2022!

Van de bestuurstafel
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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!

Breng een nieuw 
Groei & Bloei lid aan en 
ontvang een Intratuin 
cadeaukaart van € 15,-

Laat uw vrienden, buren of 

familie de vele voordelen 

van Groei&Bloei ontdekken 

met een abonnement 

op het tijdschrift en het 

lidmaatschap van de vereniging 

met cursussen, workshops, excursies en nog veel meer!

Als lid van onze vereniging ontvangt u dan een Intratuin cadeaukaart 

ter waarde van € 15, te besteden bij Intratuin in Emmeloord. 

Zie pagina 35 voor het aanbod voor een nieuw lid voor 2022. 

Lever de  bon in bij de ledenadministratie van Groei&Bloei 

Noordoostpolder (Zwarte Zeestraat 11, 8303 EV Emmeloord). 

Vermeld dan ook uw naam en lidnummer op de bon.
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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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Amaryllis bol
Een veelgestelde                 lezersvragen is hoe de vermeerdering van bloembollen 

in	zijn	werk	gaat.	Een	goede	vraag	natuurlijk,	we	weten	dat	alle	levende	wezens	

kunnen	groeien,	maar	hoe	gaat	dit	in	zijn	werk	bij	alle	verschillende	bolgewassen.	

Het	is	onmogelijk	om	hier	een	algemeen	verhaal	van	te	maken	dat	voor	alle	soorten	

bollen	opgaat,	want	ieder	bolgewas	heeft	haar	eigen	manier	van	vermeerderen.	

Omdat	het	nu	Amaryllissen	tijd	is	steek	ik	van	wal	met	de	Amaryllis.

Eigenlijk	zijn	de	meeste	Amaryllissen	eigenwijze	ouwe	dikke	knarren	die	maar	

slecht	willen	vermeerderen	en	nauwelijks	nieuwe	bollen	maken.	Als	u	zich	verdiept	

in	de	herkomst	en	de	leefomstandigheden	van	de	Amaryllis	is	het	wel	te	begrijpen.	

U	moet	 zich	 voorstellen	 dat	 de	wilde	Amaryllis	 opgroeit	 ten	westen	 van	 het	

Amazonegebied	waar	de	zon	altijd	schijnt,	het	’s	winters	niet	kouder	wordt	dan	

een	graad	of	15.	Hoe	het	ook	zij,	de	Amaryllis	doet	het	rustig	aan	en	vermeerderd	

niet	snel.	Waarom	zou	je	ook?	Je	weet	als	Amaryllisbol	dat	je	erg	oud	kunt	worden,	

je	staat	op	een	mooi	plekkie	waar	je	alle	jaren	met	je	mooie	bloemen	je	geuren	en	je	

kleuren	mag	vertonen,	wie	doet	je	wat.	Dan	kan	je	wel	kleine	bolletjes	gaan	maken	

maar	je	weet	van	tevoren	dat	ze	je	over	een	paar	jaar	in	de	weg	zitten.	Ik	bloei	wel	

mooi	en	verspreid	wel	zaden,	net	zoals	de	bomen.

Als	je	dan	als	Amaryllis	bol	bij	een	Westlandse	Amaryllis	kweker	in	de	kas	komt,	ga	

je	je	natuurlijk	niet	opeens	voorbarig	gedragen	en	allemaal	jonkies	geven	omdat	die	

kweker	zo’n	leuk	Haags	accentje	heeft.	Geen	denken	aan,	doe	is	effe	relaxed	man.

De	Westlandse	kwekers,	die	wel	van	opschieten	houden,	hadden	al	snel	in	de	gaten	

dat	een	Amaryllis	van	eigens	niet	snel	nieuwe	bollen	gaat	maken.	Sommige	soorten	

maken	aan	de	zijkant	van	de	bol	wel	eens	een	jonkie	maar	die	is	dan	klein	en	je	

moet	haar	vervolgens	weer	een	jaar	of	drie	verzorgen	voor	ze	dik	genoeg	is	om	

ook	weer	jonge	bollen	te	gaan	geven.	Dat	gaat	veel	te	langzaam,	daar	is	niets	aan	

te	verdienen.	Maar	een	Westlandse	tuinder	zou	geen	Westlandse	tuinder	zijn	als	

hij	daar	niet	iets	voor	bedacht,	we	hakken	ze	gewoon	aan	stukken	dan	zullen	we	

wel	eens	zien	of	die	die	ouwe	knarren	zo	halsstarrig	blijven.	Alvorens	de	Amaryllis	

in	stukken	wordt	gehakt	wordt	zij	eerst	in	haar	nakie	gezet	waarna	kop	en	kont	

eraf	worden	geknot.	

Vervolgens	wordt	de	bol	 in	moten	gehakt.	De	brokstukken	worden	een	dag	

luchtig	weggezet	om	lichtjes	te	drogen.	Hierna	worden	de	schijven	wederom	in	

stukjes	gesneden,	het	zogenaamde	‘dubbelschubben’.	Het	is	hier	belangrijk	dat	

er	aan	ieder	partje	een	stukje	bolbodem	zit	en	twee	stukjes	bolrok.	Op	dit	stukje	

bolbodem	zal	de	komende	maanden	een	nieuw	bolletje	gaan	groeien.	

De	partjes	worden	ingepakt	in	vermiculite	of	potgrond	in	plastic	zakken	om	

uitdroging	te	voorkomen.	Vervolgens	worden	ze	minimaal	drie	maanden	bewaard	

bij	een	temperatuur	van	rond	de	20	graad	Celsius.	Na	ongeveer	drie	maanden	

er	ontstaan	nieuwe	bolletjes	op	de	bolbodem.	De	energie	om	te	groeien	wordt	

uit	de	schubben	gezogen.	Nu	worden	de	partjes	netjes	in	de	kas	geplant	waar	ze	

drie	jaar	lang	worden	vertroeteld	om	weer	tot	grote	bollen	te	kunnen	groeien.	

Aan	het	einde	van	de	drie	jaar	is	alle	ellende	vergeten	en	vergeven	en	uit	iedere	

geparteerde	bol	zijn	wel	50	prachtige	nieuwe	dikke	Amaryllis	bollen	gegroeid.	

Iedere	bol	die	u	koopt	is	ontstaan	uit	een	moederbol	die	deze	zelfde	martelgang	

heeft ondergaan.

Met	vriendelijk	groeten,

Carlos van der Veek

Een amaryllis bol cadeau!

Op	vertoon	van	uw	lidmaatschapskaart	kunt	u	als	lid	

van	Groei&Bloei	Noordoostpolder	op	11	december	

tussen	11.00	en	15.00	uur	een	amaryllis	bol	op	halen	bij

één	van	onderstaande	adressen.	Dit	als	dank	voor	uw	

lidmaatschap	en	om	2022	alvast	meer	kleur	te	geven.

Beijerland	32,	Emmeloord	 	 Zwarte	Zeestraat	11,	Emmeloord

Lindeweg	6,	Emmeloord	 	 Uiterdijkenweg	48,	Marknesse

Uiterdijkenweg	46,	Marknesse

Indien	u	geen	mogelijkheid	heeft	om	dit	cadeau	op	te	halen	kunt	u	ons	mailen	(info@noordoostpolder.groei.nl)

Ook	iemand	anders	mag	het	voor	u	ophalen.	

Zie voor de volledige tekst 

www.fluwel.nl/blog/de-vermeerdering-van-de-amaryllis
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Als	kind	zijnde	gingen	wij	regelmatig	met	vader	mee	het	land	op.	Daar	leerde	hij	

ons	het	verschil	tussen	onkruid	en	uien-,	bieten-,	wortelplantjes	etc.	Hij	was	slim,	

die	vader	van	mij!	Hij	zorgde	ervoor,	dat	wij	geen	hekel	aan	het	werk	kregen:	

op	het	land	werden	vele	verhalen	en	wetenswaardigheden	verteld	over	allerlei	

beestjes,	die	we	daar	tegenkwamen	en	over	onkruidplanten	en	hun	bloemen,	al	

was	het	wel	de	bedoeling	dat	we	het	onkruid	al	gewied	hadden,	voordat	ze	in	bloei	

stonden.	Op	deze	manier	heeft	hij	mij	de	liefde	voor	‘alles	wat	groeit	en	bloeit’	

bijgebracht!	

In	de	tuin	komt	deze	kennis	goed	van	pas.	Zo	gauw	

de	borders	in	het	voorjaar	opgeschoond	zijn	en	de	

temperatuur	 stijgt,	 komt	er	van	alles	boven.	Het	

meeste	is	herkenbaar,	maar	onbekende	zaailingen	

krijgen	 eerst	 ‘het	 voordeel	 van	 de	 twijfel’:	 soms	

gebeurt	het	namelijk	dat	de	natuur	mij	presentjes	

bezorgt	waar	ik	heel	blij	van	wordt.	

Sinds	 een	 jaar	 of	 10	 kom	 ik	 hier	 op	 meerdere	

plaatsen	 enkele	 soorten	 van	 de	 ‘breedbladige	

wespenorchis’	 tegen:	 Epipactus helleborine. O.a. 

tussen	de	wortels	van	een	75	jaar	oude	lindeboom.	

Pal	 op	 de	 wind	 stond	 daar	 ineens	 in	 mei	 een	

‘Salomonszegel-achtige’	plant.	Een	jaar	later	kregen	

zijn	 2	 stengels	 zowaar	 bloemknoppen.	 In	 juli/

augustus	had	ik	bloemstelen	van	40	cm.	met	bloeiaren	vol	prachtige	donkerrode	

bloemetjes.	Elk	jaar	krijgt	deze	orchidee	niet	meer	dan	2	bloeistengels,	maar	vind	

ik	wel	op	meerdere	plaatsen	zaailingen.	De	meeste	vlak	bij;	maar	enkele	van	die	

zaden	zijn	onderin	de	slootkant	van	mijn	bollenborder	gekiemd.	Het	is	balen,	dat	

deze	schoonheden	zo	verscholen	staan,	maar	verplanten	wordt	hun	dood:		voor	

zover	ik	weet,	groeien	deze	spontaan	opgekomen	orchideeën	alleen	op	bepaalde	

schimmels. 

Van	een	(kamer)orchideeënkweker,	die	hier	op	bezoek	kwam,	kreeg	ik	enkele	

knolvormige	wortelstokken	van	de	Bletilla striata,	de	aardorchidee,	kado.	Niet	
helemaal	winterhard,	maar	wel	een	uitdaging	om	dat	uit	te	proberen.	Nu,	na	

jaren,	staat	er	een	gedeelte	van	deze	knollen	in	de	volle	grond	en	een	gedeelte	

in	potten	op	het	schaduw	terras.	Elk	jaar	geniet	ik	van	de	opkomst	van	de	mooi	

geplooide	45	cm	lange	bladeren,	sommigen	zelfs	met	een	prachtige	witte	rand:	

Bletilla striata ’Abostriata’.	Zomers	verblijden	ze	mij	met	talloze	
paarse	bloemen	op	dunne	stelen.’	s	Winters	blijven	deze	orchideeën	

gewoon	buiten.	Bij	meer	dan		-5°	krijgen	ze	wel	een	‘dekentje’.	De	

opgepotte	exemplaren	gaan	naar	binnen.	

Jaren	geleden	bracht	een	tuinvriendin	mij	enkele	stekjes	van	de	

‘gevlekte	orchis’:	Dactylorhirza maculata	met	opvallende	groen/
bruin	gestreepte	bladeren.	Ik	heb	

ze	op	drie	verschillende	plaatsen	

geplant:	in	de	volle	zon,	in	de	halfschaduw	en	in	

de	volle	schaduw.	Ze	doen	het	overal	even	goed,	

zolang ze maar genoeg vocht hebben. Vanaf 

mei	genieten	we	wekenlang	van	schitterende	

bloeiaren	 vol	 met	 tientallen	 paars/witte	

bloemetjes.	 Echte	 blikvangers.	 Het	 leuke	 is,	

dat	ik	overal	zaailingen	tegenkom,	zelfs	in	mijn	

mostafel	en	-stoeltjes.

 

Nog	 zo’n	 blikvanger	 in	 de	 tuin	 is	 de	Cypripedium reginae:	 het	
Venusschoentje.	Begin	mei	verschijnen	de	eerste	groeipunten,	die	

uitgroeien	tot	opvallende,	langwerpig,	lichtgroen	harig	‘geplooide’	

bladeren.	Aan	de	bloeistengels	verschijnen	dikke	ronde	knoppen,	

die	zich	ontvouwen	tot	wit	met	paars	gekleurde	‘venusschoentjes’.	

Zo	bijzonder!	

Ik	hou	van	uitdagingen	en	daarom	staan	er	hier	ook	enkele	Pleione 
formosana	orchideeën	in	de	tuin:	met	pot	en	al	ingegraven	(beetje	
ochtend-	en	avondzon;	niet	 te	nat)	met	de	bedoeling,	om	ze	 ’s	

winters	naar	binnen	te	halen.	Jaren	terug		hebben	ze	(door	mijn	

vergeetachtigheid)	–	20	overleefd,	zij	het	onder	jute	zakken.	Toen	

ik	nl.	aan	de	potten	dacht,	vroor	het	al	–10	en	zaten	ze	vast.	Een	

dekentje	van	jute	zakken	bracht	uitkomst.	Toen	de	vorst	eindelijk	

helemaal	uit	de	grond	was	weggetrokken,	haalde	ik	de	dekentjes	

weer	weg:	er	zaten	al	veel	knoppen	in	de	Pleiones.	De	opvallende	

pseudobulben,	groeien	gedeeltelijk	boven	de	grond	en	bloeien	

dus	al	vroeg	in	het	voorjaar	met	prachtige	lichtroze	en	fel	paarse	

bloemen.

De	winter	zit	eraan	te	komen:	niet	echt	‘mijn	ding’.	Heb	net	weer	aardig	wat	bollen	

geplant	en	er	ligt	nog	een	flink	aantal	te	wachten	om	opgepot	te	worden,	zodat	

de	terrassen	en	tuintafels	er	in	het	voorjaar	fleurig	en	kleurrijk	uit	zien.	Dus	hier	

wordt	alweer	verwachtingsvol	naar	het	voorjaar	uitgekeken.	

Een	tuinier	is	een	gelukkig	mens:	hij/zij	geeft	zichzelf	een	toekomst.	

Wies Voesten

Plant
in de Picture

Tuin orchideeën

Bletilla striata ’Abostriata’

Cypripedium reginae

Dactylorhirza maculata

Epipactus helleborine

Pleione formosana
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Bredefleur	is	marktleider	in	lelies.	De	kwaliteit	wordt	gewaardeerd	in	heel	Europa	en	ver	

daarbuiten.	Die	kwaliteit	begint	met	passie	voor	het	vak.	Zij	willen	de	mooiste,	de	beste	

en	de	meest	exclusieve	lelies	kweken.	Daarvoor	koppelen	ze	ambacht	aan	de	nieuwste	

techniek.	Daarbij	kijkt	Bredefleur	altijd	naar	de	toekomst.	Geen	innovatie	om	innovatie,	

maar	vernieuwing	die	zorgt	voor	een	beter	product.	

Bredefleur	loopt	niet	achter	anderen	aan.	Noem	het	eigenwijs.	Dat	zie	je	in	de	

bedrijfsvoering	en	in	het	assortiment.	Zij	zijn	het	jaar	rond	bezig	met	het	ontwikkelen	

van	nieuwe	soorten	én	het	vernieuwen	van	bekende	soorten	lelies.	Het	resultaat	is	een	

bloeiend	assortiment,	met	vele	lelies	die	exclusief	bij	Bredefleur	verkrijgbaar	zijn.	

De	ongeëvenaarde	kwaliteit	is	te	danken	aan	de	exclusieve	samenwerking	met	hun	

partners.

Aanmelden is verplicht en kan via info@noordoostpolder.groei.nl

Excursie Bredefleur

Excursie Bredefleur
	 Bredefleur	Luttelgeest,	Oosterringweg	30,	8315	PV	Luttelgeest

	 22	januari	2022	

	 Aanvang:	10.00	uur

	 Kosten:	€	2,00

22 januari 2022

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 
Najaar 2021

61ste jaargang nr. 489

afdeling Noordoostpolder

Polderbloei 
Winter 2021-2022

61ste jaargang nr. 490

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).

Exclusieve lelies
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Jacobskruiskruid 
blijft eindeloos bloeien

Voor u gelezen

Koos Dijksterhuis, Trouw 3 november 2021

In	onze	tuin	blijft	een	jacobskruiskruid	maar	bloeien.	De	andere	jacobskruiskruiden	

bloeiden	allemaal	in	september	uit.	Voor	de	herfst-evening	op	21	september	waren	

hun	gele	bloemen	getransformeerd	in	zaadpluis.	Op	die	ene	plant	na.	Hij	bloeit	nu	

al	langer	dan	twee	maanden.	Die	ene	plant	brengt	geen	nieuwe	bloemen	tot	bloei,	

maar	de	oude	bloemen	blijven	geel.	Ze	vormen	geen	zaad.	Zouden	de	afnemende	

daglengte	en	temperatuur	daar	de	oorzaak	van	zijn?	Zo	koud	was	het	trouwens	niet,	

op	twee	of	drie	nachten	na.

Planten	regelen	hun	bloeitijd	met	tientallen	genen,	die	reageren	op	daglengte	en	

temperatuur.	De	ene	plant	bloeit	vroeg	in	het	voorjaar,	als	de	bomen	nog	geen	licht	

wegvangen,	en	als	de	bodem	nog	lekker	vochtig	is.	De	andere	bloeit	later,	als	er	

bestuivers	rondzoemen.	De	derde	bloeit	pas	in	de	nazomer	of	herfst,	om	vlak	voor	

de	winter	zaad	te	lozen,	dat	dan	na	de	kou	kan	ontkiemen;	vroeg	in	de	lente.	En	er	

zijn	er	die	van	lente	tot	herfst,	en	soms	zelfs	de	hele	winter	doorbloeien.	Niet	dat	alle	

individuen	van	die	soort	dan	het	hele	jaar	bloeien,	maar	altijd	wel	enkele.	De	variatie	

binnen	een	soort	kan	groot	zijn	–	de	bakermat	van	soortvorming	en	evolutie.

Maar	waarom	dit	ene	jacobskruiskruid	niet	uitbloeit?	Zou	het	te	laat	in	het	jaar	zijn	

voor	een	grote	kans	op	een	geslaagde	voortplanting?	De	plant	heeft	geen	hersens	

en	kan	daarover	niet	nadenken.	Maar	zijn	genen	zullen	onder	invloed	van	de	langere	

nachten	de	activiteiten	wellicht	stopzetten.	"Huishoudelijke	mededeling:	zet	het	

raderwerk	stil!"	De	zon	staat	al	zo	laag	dat	die	plant	de	hele	dag	geen	zonnestraaltje	

meer	vangt.	Binnen	in	de	plant	zal	het	na	enig	geflakker	ook	wel	donker	worden,	

misschien	op	het	groene	lampje	met	“nooduitgang”	na.

Er	vliegen	nog	wat	zweefvliegen	rond,	maar	het	valt	me	niet	op	dat	die	op	de	laatste	

der	 jacobskruiskruiden	 plaatsnemen.	 Kennelijk	 is	 ook	 diens	 nectarproductie	

gestaakt.

P.s. Jacobskruiskruid is zeer gevaarlijk en kan zelfs dodelijk zijn voor paarden en andere 
dieren. Dus ga het vooral niet zaaien!!

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
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Het	is	eind	oktober	als	ik	dit	stukje	schrijf.	De	herfst	wordt	wel	de	voorbode	van	

de	winter	genoemd,	maar	gelukkig	is	het	op	dit	moment	nog	niet	zover.	De	herfst	

zorgt	met	zijn	roodbruin	en	karmozijnrood	nog	voor	een	vlammend	slotakkoord.	

Ook	mijn	tuin	hult	zich	in	vurige	tinten.	En	sommige	planten,	zoals	de	Rudbeckia,	

de	Salvia	Royal	Bumble	en	Nachtvlinder	en	de	vaste	Fuchsia’s	bloeien	nog	dat	het	

een	lieve	lust	is.	En	toch,	hoe	je	het	ook	wendt	of	keert,	de	vaart	is	eruit.	Uitlopers	

trekken	zich	terug.

Ik	hou	van	de	herfst.	Hoeveel	ik	ook	van	mijn	bloeiende	zomertuin	hou,	het	verval	

in	de	herfst	is	zo’n	mooi	proces.	Ik	geniet	daar	met	volle	teugen	van.	Ik	vind	de	tuin	

dan	zo	mooi.	Alles	krijgt	een	diepere	kleur	en	dan	ook	nog	die	geur	van	natte	aarde	

en	natte	bladeren.	Dat	zijn	echt	geluksmomentjes.

September en oktober zijn mijn maanden.

Die	geluksmomentjes	ervaar	je	ook	in	de	vroege	lente.	Als	de	uitlopers	weer	uitlopen	

en	alles	zo	mooi	fris	en	groen	wordt.	Dat	prille	begin	van	de	lente.	De	blauwe	druifjes,	

de	 scillaatjes,	 narcissen	en	 later	de	alliums.	 Ja,	 daar	hou	 ik	 van.	Dat	 specifieke	

lentegeurtje	dat	je	doet	opademen.

April en mei zijn mijn maanden.

Maar	hoe	zit	het	met	juni?	Ik	durf	het	bijna	niet	te	zeggen,	maar	juni	is	niet	mijn	

maand.	Jaren	geprobeerd	er	iets	van	te	maken,	maar	dan	kreeg	ik	weer	een	bloeigat	

eind	juli,	voordat	in	augustus	de	zaak	weer	op	de	rit	was.	Ik	kreeg	die	opeenvolgende	

bloei	nooit	goed.	En	juni	stelde	me	vaak	teleur	wat	het	weer	betreft.	Juni	heet	de	

zomermaand,	maar	de	zomer	was	vaak	ver	te	zoeken.	

Ik	schreef	ooit	(in	2013)	het	volgende:

“Juni is bagger. Al jaren. Juni staat voor storm, wind en regen, 15 graden 

celsius en vierseizoenendekbed.”	Ik	was	er	toen	echt	mee	aan.	Dat	was	

het	moment	om	af	te	stappen	van	juni	en	me	te	richten	op	juli	tot	en	

met	november.	Na	veel	gelees	en	verdieping	in	planten,	viel	ik	als	een	

blok	voor	de	‘Dutch	Wave’,	een	wevende	en	wuivende	combinatie	van	

natuurlijk	aandoende	vaste	planten	en	siergrassen.

Ik	heb	de	site	van	Lianne	Pot	uit	De	Wilp	verslonden	tot	ik	een	goede	

bekende	werd	van	al	die	grassenfamilies.	In	datzelfde	jaar	(2013)	

durfde	ik	het	aan	om	een	cursusdag	bij	haar	door	te	brengen.	Daar	

was	best	wat	moed	voor	nodig	om	als	leek	tussen	al	die	professionals	

te	zitten,	want	ja,	het	was	met	name	een	cursus	voor	hoveniers	en	

ontwerpers.	Toch	heb	ik	het	erop	gewaagd	en	heb	veel	geleerd	die	

dag. 

In	2021	kan	ik	eindelijk	zeggen	dat	de	tuin	in	alle	maanden	wel	wat	

te	bieden	heeft,	zelfs	in	juni.	Maar	vanaf	half	juli	gaat	hij	pieken.	En	

dat	blijft	tot	november.	Daarna	gaat	er	een	knopje	om	en	trek	ik	de	

‘tuindeur’	achter	me	dicht	en	breekt	de	tijd	van	het	‘lettervreten’	aan.	

Te	veel	boeken	nog	op	mijn	lijstje.

Maar	eerst	 in	november	nog	een	weekje	Sauerland.	De	wandel-

schoenen	aan	en	genieten	van	een	Indian	Summer.	Van	al	die	kleuren	

en de geur van natte aarde en natte bladeren. 

Een vlammend slotakkoord.

Femmy van Urk

PS: December is de maand van de kerstcreaties. Ik wens iedereen die met 

takjes, besjes, en dergelijke aan de slag gaat veel inspiratie. Uiteraard ook 

hele goede kerstdagen en jaarwisseling en voor 2022 gezondheid en een 

mooi tuinjaar.

Vlammend 
Slotakkoord

Column
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AANKONDIGING
Lezing Plaagdieren in de tuin; van vertrappen naar vertroetelen

De	kranten	staan	vol	over	hoe	slecht	het	gaat	met	de	natuur	en	de	

biodiversiteit.	Dus	als	je	geen	chemisch	poeder	of	verdelgende	spray	

meer	wilt	gebruiken	om	onkruid	en	plaagdieren	te	bestrijden;	wat	

dan	wel?	Hoe	tuinier	je	zonder	gif?	

Suze	 Peters	 schreef	 er	 een	 boek	 over;	 Het	 Plaagdierboek.	 Een	

leerzame	en	praktische	 gids	met	 alle	 ‘lastige	 tuinbeestjes’	 in	 de	

hoofdrol,	zoals	bladluizen,	mieren,	slakken,	wespen,	rupsen,	mollen	

en	ratten.	Waarom	zijn	ze	er	en	wat	zeggen	ze	over	je	tuin?	Door	hun	

rol	in	de	tuin	beter	te	begrijpen,	merk	je	hoe	nuttig	en	functioneel	deze	plaagdieren	eigenlijk	

zijn.	Ze	zijn	allemaal	onderdeel	van	het	grote	‘tuinweb’.

Suze	zal	aan	de	hand	van	de	bladluis	uit	de	doeken	doen	hoe	dit	web	werkt.	En	hoe	je	ermee	

aan	de	slag	kunt	in	je	eigen	tuin.	Na	deze	avond	ga	je	anders	naar	plaagdieren	kijken.	Je	

leert	ze	kennen	en	begrijpen,	zodat	je	meer	tolerantie	voor	ze	zult	hebben.	En	ga	je	vanzelf	

minder	vertrappen	en	meer	vertroetelen.	

Plaagdierboek	is	het	vervolg	op	het	succesvolle	

Onkruidboek	 waarvan	 al	 meer	 dan	 13.000	

exemplaren	verkocht	zijn.	Suze	beantwoordt	het	

tweede	deel	van	de	lezing	vragen	die	er	zijn	over	

plaagdieren.

Groei&Bloei Avond

Groei&Bloei Avond
	 Aeres,	Balkan	16	in	Emmeloord

	 7	februari	2022	

	 Zaal	open	om	19.30	uur,	aanvang	20.00	uur

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

	 Niet-leden	€	5,00

7 februari 2022

Alle geldende maatregelen van het RIVM i.v.m. het coronavirus zijn van toepassing. Blijf bij klachten thuis. Houd 1,5 meter afstand. 24
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Op	 zaterdag	 23	 oktober	 organiseerde	

Groei&Bloei	 Noordoostpolder	 samen	

met	Staatsbosbeheer	een	paddenstoelen	excursie	in	het	Kuinderbos	onder	

leiding	van	paddenstoelenkenner	Henk	Veringa.		Ruim	35	belangstellenden	

werden	 in	 twee	 groepen	 gedeeld.	 Terwijl	 de	 eerste	 groep	 met	 Henk	 op	

'paddenstoelen	 jacht’	 ging	 	 genoot	 de	 tweede	 groep	 van	 een	 lezing	 met	

fotoreportage	over	het	Kuinderbos	door	boswachter	Harco	Bergman.	

Na	drie	dagen	storm	met	de	nodige	regen	was	het	

zaterdag het mooiste weer van de wereld. De zon 

scheen	 en	 er	was	 geen	 zuchtje	wind.	 Ideaal	 voor	

een	 boswandeling	 op	 zoek	 naar	 paddenstoelen.	

Nou...	en	Henk	wist	ze	wel	te	vinden!	Anderhalf	uur	lang	boeide	hij	

ons met interessante verhalen en wetenswaardigheden over de vele 

paddenstoelen	die	onderweg	te	zien	waren.	

We	kwamen	ogen	en	helaas	ook	tijd	 tekort.	Na	de	excursie	was	er	

koffie	 en	 thee	met	 cake	 en	 vertelde	Harco	Bergman	 aan	 de	 hand	

van	een	prachtige	fotoreportage	van	alles	over	het	wel	en	wee	van	

het	Kuinderbos	met	zijn	burcht.	Over	het	ontstaan,	onderhoud,	over	

de	biodiversiteit	van	planten	en	bomen	en	over	de	vele,	soms	heel	

bijzondere,	bewoners	die	daardoor	in	‘zijn’	bos	zijn	komen	wonen,	zoals:	

honderden	verschillende	soorten	dag-	en	nachtvlinders	en	libellen,	vele	

roofvogels	en	roofdieren,	w.o.	de	boommarter.	Sinds	een	paar	jaar	zijn	hier	zelfs	ook	eekhoorns	te	

vinden.	De	tijd	vloog	om	en	even	na	twaalf	uur	moest	de	lezing	helaas	gestopt	worden.	

Henk	en	Harco	werden	bedankt	door	bestuursleden	Wim	en	Ank	voor	hun	tijd	en	hun	boeiende	en	

leerzame	verhalen.	We	hebben	allemaal	enorm	genoten.	Het	Kuinderbos	is	1200	hectare	groot	en	

is	het	gehele	jaar	door	vrij	toegankelijk.	Er	worden	regelmatig	allerlei	activiteiten	georganiseerd,	

zeer	zeker	ook	voor	kinderen.	Harco	verzorgt	ook	lezingen	op	locatie:	een	echte	aanrader!	Kijk	

voor	meer	informatie	op	staatsbosbeheer.nl.	

Verslag paddenstoelen excursie 
in het Kuinderbos 

Meer foto's vind je op
facebook.com/Groei-Bloei-Noordoostpolder
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Eendaagse tuinenreis 

In	2019	ging	helaas	onze	tuinenreis	niet	door	vanwege	corona	en	in	2020	vanwege	

te	weinig	deelname,	dit	was	ook	het	gevolg	dat	de	pandemie	nog	niet	over	was	en	er	

mensen	zijn	die	niet	met	de	bus	wilden	reizen.	Wij	hopen	dat	in	2022	de	pandemie	

wat	over	is	en	dat	we	als	tuinliefhebbers	toch	mooie	tuinen	kunnen	bezoeken.	We	

willen	dan	ook	in	2022	twee	tuinen	bezoeken	en	een	kwekerij.	

De	 tuin	De	 Vlinderhof	 in	 Vleuten.	 De	 Vlinderhof	 is	 een	 bijzondere	 tuin	 in	 de	

Binnenhof	van	Maximapark.	Bijzonder	omdat	hij	ontworpen	is	door	Piet	Oudolf	

en	bijzonder	omdat	het	hier	gaat	om	een	bewonersinitiatief.	De	tuin	is	niet	alleen	

ontworpen	in	samenspraak	met	de	bewoners,	maar	wordt	ook	door	de	bewoners	

beheerd.

Tweede	tuin:	Landschapstuin	Tuin	Polhuis	 in	Ermelo.	Dit	 is	een	 liefhebberstuin	

rondom	een	woonboerderij	met	op	kleur	gesorteerde	borders	gevuld	met	niet	

alledaagse	 vaste	 planten.	 In	 deze	 tuin	 een	 groot	 assortiment	 potten	met	 een	

uitgebreide	verzameling	aan	éénjarigen.

Als	 laatste	 kwekerij	 de	Hessenhof	 in	 Ede.	Hans	 Kramer	 is	 als	 jonge	 twintiger	

begonnen	met	zijn	kwekerij.	De	Hessenhof	heeft	een	groot	assortiment	in	planten	

waar	een	ieder	naar	hartenlust	kan	snuffelen	en	kopen.	We	hopen	dat	we	voor	jullie	

als	tuinliefhebbers	een	mooi	programma	hebben	gemaakt.

Donderdag 18 augustus 2022

Omgeving Utrecht & Gelderland 

Voor inlichtingen en opgave:
Elly Kloosterboer-Blok, info@goldhoorngardens.nl

Kwekerij de Hessenhof

De Vlinderhof

Tuin Polhuis
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11 december 2021  Cadeau amaryllis bol ophalen

22 januari 2022  Excursie Bredefleur lelies

7 februari 2022  Lezing plaagdieren in de tuin door Suze Peters

7 maart 2022  Ledenvergadering

14 april – 9 okt 2022  Floriade 2022

25 mei – 29 mei 2022  Gardenista

18 augustus 2022 Eendaagse tuinenreis omgeving Utrecht & Gelderland

Alle data op een rijtje

Kopij	aanleveren	voor	het	volgende	nummer	van	Groei&Bloei	afdeling	

Noordoostpolder?	Mail	dit	dan	voor 1 februari 2022 naar benabrug@planet.nl

Kopij aanleveren

Nieuwe leden
We	zijn	blij	dat	we	weer	een	nieuw	lid	te	mogen	

verwelkomen	binnen	onze	afdeling.	We	hopen	u	een	

keer	te	zien	tijdens	één	van	onze	activiteiten!

 

Dhr.	S.	Dudink

Vaartweg 83
8311 AA  Espel

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

www.reijnoudthoveniers.nl
info@reijnoudthoveniers.nl 



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

Opzet van de cursus over tuininrichting en het maken 
van een beplantingsplan: 

•	 Het	maken	van	een	beplantingsplan	met	de	kennis	van	planten	die	de	ontwerper	heeft	

opgebouwd	(voor)	en	tijdens	deze	cursus.	De	planten	kunnen	gebruikt	worden	op	kleur,	

hoogte,	grondsoort,	lichtbehoefte	en	bloeitijd.

•	 Er	kunnen	vragen	gesteld	worden	over	diverse	problemen	en	er	worden	oplossingen	

gegeven	voor	specifieke	zaken.	

•	 Gedurende	de	cursus	worden	er,	via	internet,	planten	vertoond	met	hun	eigenschappen.	

Het	betreft:	bomen,	struiken,	bollen,	varens,	grassen,	rozen,	klimplanten,	coniferen	en	

natuurlijk	de	‘vaste	planten’.	Als	er	een	plant	besproken	wordt,	krijgt	men	hiervan	altijd	

een afbeelding te zien.

•	 Iedere	cursist	krijgt	de	lesstof	via	e-mail	toegestuurd,	zodat	men	deze	thuis	kan	

bestuderen. 

We	leren	in	deze	cursus	over	het	gebruik	van	de	tuinplanten,	opbouw	van	een	border,	

hoe	gaan	we	om	met	de	naamgeving	en	waar	kunnen	we	de	planten	kopen.	We	leren	over	

planten	in	de	winter,	onderhoud	en	bemesting.	Ook	het	gebruik	van	dode	materialen,	zoals	

bestrating	en	pergola’s	komt	aan	de	orde.	Tuinafscheidingen	van	hout	of	ijzer	en	ook	hagen	

worden	behandeld.	Het	laatste	dagdeel	(eigenlijk	les	8)	wordt	gezamenlijk	op	een	kwekerij	

of	in	een	bijzondere	tuin	gehouden.	We	krijgen	dan	uitleg	en	inzicht	over	de	beplanting	 

en	gebruikte	materialen.	Dit	gebeurt	waarschijnlijk	op	een	zaterdag	(in	overleg)	in	mei	of	

juni	2022.	De	cursus	is	in	totaal	7	avonden,	op	donderdag,	van	20.00	tot	22.00	uur.

Piet Boersma heeft veel ervaring in het ontwerpen van tuinen, vooral in de Noordoostpolder. 
De Vlindertuin in de Zuidert (Emmeloord) is door hem ontworpen. Tevens houd hij lezingen over 
Engelse en Nederlandse tuinen bij afdelingen van Groei & Bloei, en andere organisaties.

Cursus Tuinontwerp
Door Piet Boersma 

Cursus Tuinontwerp
	 Cultuurbedrijf	Noordoostpolder	

	 Harmen	Visserplein	2,	8302	BW	Emmeloord

	 27/1,	3/2,	10/2,	17/2,	3/3,	10/3	en	17/3	2022	

	 Aanvang	20.00	uur

	 €	86,00	voor	leden	van	Groei&Bloei	op	vertoon	van	ledenpas.	

	 Niet-leden	€	96,00

Alle geldende maatregelen van het RIVM i.v.m. het coronavirus zijn van toepassing. Blijf bij klachten thuis. Houd 1,5 meter afstand. 32



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:	..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Aangebracht door

Naam:	 ...................................................................................................................................Lidnummer:...................................................................................................

Ledenactie
Word lid van Groei&Bloei voor slechts 

€ 54,95  voor 2022

Of voor € 74,95 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


