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Het voorjaar geeft weer nieuwe energie! Je ziet dat na een donkere, natte 

winter de grond weer opwarmt en allerlei processen zich versnellen. 

Overal in de tuin steken planten hun kopjes weer boven de grond. Soms 

op plaatsen waar je het niet verwacht of gewoon vergeten bent. Elk jaar is 

dit weer fascinerend. De lente geeft ook weer zin om de tuin in te gaan en 

plannen uit te werken; dit jaar moet het nog mooier worden dan vorig jaar. 

Of zal ik toch een moestuin beginnen? 

De vereniging Groei en Bloei Noordoostpolder heeft ook weer allerlei 

plannen. Omdat de Aeres school nog huiverig is om anderen dan 

leraren en leerlingen te ontvangen mogen we de samenkomsten in het 

restaurantgedeelte van Intratuin houden. Daar zijn wij blij mee. En we gaan 

weer op bezoek bij kwekers zoals Bredefleur en Wouters. Natuurlijk passen 

we ons aan situaties aan als het moet en kan. Maar we zijn optimistisch en 

denken weer leuke dingen voor u te kunnen organiseren. 

In maart zullen we weer even terugkijken op het afgelopen jaar, en meteen 

daarna een presentatie van Piet Boersma over tuinen in Nederland en 

Ierland bewonderen. Maart zal ook de maand van ledenwerving worden. 

We gaan flyeren door de polder. Doet u ook mee? Lees verderop wat we 

allemaal van plan zijn. 

Heerlijk toch: een nieuw jaar, een nieuwe lente, nieuwe vooruitzichten. 

Veel plezier met het lezen van deze uitgave van Polderbloei. En houd uw 

agenda erbij!

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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C V O G E L N E S T E A O E I

A U S N O E I E N E W H U O L

Y G E L I B E L L E N L D U V

H I D S N E E U W K L O K J E

P U Z Z E L

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

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

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

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

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

BIJEN

BLOEMEN

BLOESEM

BROEDEN

GENIETEN

GRAS

HARKEN

HELLEBORUS

HYACINT

KATJES

KIKKERS

KROKUS

KUIKENS

LIBELLEN

MAAIEN

MAART

NESTKASTJE

RUPS

SNEEUWKLOKJE

SNOEIEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

VEGEN

VLINDERS

VOGELNEST

VOGELZANG

VOORJAAR

WORMEN

ZONLICHT

Stuur de oplossing en uw gegevens 
voor 1 april 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 Bio Cultivator van de Wit 

ontvangt. De winnaar krijgt hier bericht van.

Oplossing:  
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Jaarvergadering en lezing

We beginnen met de Algemene Ledenvergadering, gevolgd door de lezing van Piet Boersma 
waarin hij ons enthousiast probeert te maken voor onze ééndaagse tuinenreis van  
18 augustus dit jaar en de meerdaagse tuinenreis volgend jaar naar Ierland.

De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening en mededelingen
2. Jaarverslag
3. Verslag kascommissie en benoeming nieuw commissielid
4. Behandeling en verantwoording van de jaarrekening 2021 van de penningmeester
5. Rondvraag

Piet Boersma is een enthousiaste tuinontwerper uit de Noord-
oostpolder/Emmeloord. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring met 
het ontwerpen van tuinen en het geven van advies over diverse 
tuinproblemen. Het werken met en het maken van combinaties 
van planten is zijn grote hobby. Interesse voor fotograferen is 
een liefhebberij van hem. Weliswaar 
begonnen met dia’s maar nu ook al enige 

jaren digitaal. Hij bezoekt en fotografeert tuinen in Nederland 
en daarbuiten. Vooral Engelse tuinen hebben zijn passie. 
Hij toont tijdens zijn lezing driedimensionale diaseries. Dit 
betekent dat u de dia’s echt beleeft. U ervaart dit alsof u zelf 
door het landschap loopt.

De dia’s worden met 2 camera’s tegelijk gemaakt, dit is te 
vergelijken met onze ogen: alleen door met twee ogen te 
kijken ervaren wij diepte in onze waarneming. Omdat beide 
dia’s op één scherm geprojecteerd worden, hebben de 
toeschouwers een polariserende bril nodig. Dit om het linker 
en het rechter beeld uit elkaar te houden. Het geheel wordt 
in kleur vertoond.

Groei&Bloei Avond

Groei&Bloei Avond
 Restaurant Intratuin Emmeloord, Espelerweg 11-1, 8303 HW Emmeloord

 7 maart 2022

 Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur

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

Maandag 7 maart
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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.

Het nieuwe lid dat u aanmeldt moet in de Noordoostpolder wonen.

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!
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Van de bestuurstafel
In de vorige Polderbloei schreven we dat de bloemschikdemonstratie in december 

niet door kon gaan, gelukkig hebben we nieuwe afspraken voor een demonstratie 

kunnen maken met Ben Clevers. Zie hiervoor verder in deze Polderbloei en dit geldt 

ook voor de lezing  van Cor van Gelderen over schaduwplanten. 

Verder komt er tijdens het Tulpenfestival een bloemschikworkshop met tulpen, 

houdt hiervoor onze nieuwsbrief goed in de gaten. Ook staan er twee excursies ge-

pland, naar Bredefleur op 28 maart en naar Wouters op 9 april. De informatie over 

Bredefleur vind u in de vorige Polderbloei pagina 18. 

Intratuin Emmeloord

Omdat we voorlopig i.v.m. corona niet bij de Aeres school terecht kunnen. mogen 

we onze bijeenkomsten in het restaurantgedeelte van Intratuin houden. Maandag  

7 februari was de eerste avond met een lezing van Suze Peters over plaagdieren. Het 

was een zeer geslaagde bijeenkomst met ondanks corona een redelijke opkomst. 

Daarom hebben we besloten om de volgende Groei & Bloei avonden ook in het res-

taurant van Intratuin gehouden. 

Zonder leden geen vereniging

Groei en Bloei bestaat in 2022 150 jaar, en dat willen wij laten merken. Het hele 

jaar door zijn er landelijke acties en aanbiedingen. Om zoveel mogelijk tuinliefheb-

bers te laten kennismaken met onze vereniging zijn we een ledenwerfactie gestart 

in de Noordoostpolder, we willen in maart polderwijd flyers verspreiden. Breng als 

Groei & Bloei lid een nieuw lid uit de Noordoostpolder aan en ontvang een Intratuin 

cadeaukaart. Zie voor de voorwaarden verderop in deze Polderbloei. Dit jaar hebben 

we al vier nieuwe leden mogen verwelkomen.

Het bestuur van Groei & Bloei Noordoostpolder

Programma 2022
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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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Elk jaar zijn wij vanaf begin januari dagelijks, tussen de bedrijven door, in de 

tuin te vinden (voor zover het weer dat toelaat). We beginnen met het knippen 

van helleborusbladeren: door de grote hoeveelheid planten, zijn we daar wel 

even zoet mee. Maar na al die feestdagen, is het een lust om weer buiten bezig 

te zijn. Naast helleborussen vol knoppen en vaak ook al met bloemen, genieten 

we dan ook al van de eerste bloeiende sneeuwklokjes en van veelbelovende 

groeipuntjes van allerlei andere bolletjes. 

Meest opvallend in deze tijd zijn de cyclamen, die hier in 

grote getalen staan. Allemaal gekozen om hun prachtige 

bladeren. De bloemetjes zie ik meer als toegift, maar: geen 

bloemen, geen zaad, geen zaailingen! Lang geleden ben ik 

ooit ‘voorzichtig’ begonnen met het aanplanten van twee 

exemplaren met verschillende bladvormen. Dat pakte goed 

uit: het jaar erop kwamen er zelfs al een paar zaailingen op. 

Vervolgens heb ik mij wat meer verdiept in het Cyclamen 

assortiment: dat bleek toch aardig wat meer te omvatten, 

dan de twee soorten die ik had. Nu ben ik niet zo, dat ik 

gelijk op jacht ga, maar als ik tijdens mijn uitjes ergens 

Cyclamen ontwaar, MOET ik even een kijkje nemen. Je 

weet maar nooit of er wat ‘nieuws’ voor mij tussen zit. Het 

grijs, groen, of groen- grijs getekend/gemarmerd blad heeft 

een onweerstaanbare aantrekkingskracht op mij. En dan 

praat ik nog niet eens over die soorten met een bijzondere 

kerstboomachtige ‘tekening’ in het midden.

In de loop der jaren staat hier een aardige Cyclamen 

collectie: gekochte (je moet ergens beginnen), maar ook 

gekregen en geruilde exemplaren en niet te vergeten: de 

vele zaailingen die hier ondertussen te vinden zijn. Officiële 

variëteitsnamen heb ik niet (op een paar na), want deze 

zaailingen hebben wat van de één en wat van de ander 

meegekregen, waardoor ze niet soortecht zijn.

De twee hoofdsoorten die hier groeien zijn:

1. De herfstbloeiende Cyclamen hederifolium met roze, 

witte of paarse bloemen, die zich vanaf augustus tot in 

november laten zien. Tijdens de bloei ontwikkelen zich de 

bladeren: hartvormig gelobd, vaak gekarteld. De naam Hederifolium zegt 

het al: dit blad lijkt erg veel op dat van de Hedera (klimop). De planten die 

hier staan zijn allemaal net even anders: de meesten hebben een opvallende 

‘kerstboom’ tekening in het blad, maar er zijn ook mooie effen zilvergrijs- en 

groengrijs bladigen in de borders te vinden: echte blikvangers. 

2. Ook Cyclamen coum staat hier in meerdere variaties. 

De kleine niervormige, bijna ronde blaadjes zijn egaal 

groen, zilverkleurig, gemarmerd of met een mooie 

tekening. Coum bloeit van december tot in april met 

witte, roze of paars-rode bloemen. Ook bij dit soort 

zijn voor mij de bloemen ondergeschikt aan het blad, 

waarvan zelfs de onderkant mooi is: roodachtig paars. 

Vooral de zilverkleurige variëteiten staan prachtig tussen 

helleborussen, sneeuwklokjes en het ‘zwarte gras’: 

Ophiopogon planiscapus ‘Niger’. 

Er zijn meerdere soorten cyclamen, maar die vereisen 

vaak meer aandacht: veelal zijn ze niet of minder geschikt 

voor onze tuin, omdat ze extra gevoelig voor vocht en/of 

vorst zijn.

Cyclamen zijn knollen, die zich helemaal thuis voelen in 

onze kalkgrond, op een licht beschaduwde plek, in goed 

doorlatende humusrijke grond. Om te zien wat je koopt, 

kun je beter geen ‘kale’ knollen kopen, maar opgepotte 

exemplaren met blad. Plant ze op een diepte van 8-10 cm en zorg dat ze 

een beetje schuin komen te staan: in de bovenkant van deze knollen zit nl. 

een soort kuiltje. In natte periodes kan er te lang water in blijven staan: 

wegrotten is dan mogelijk. Cyclamen zijn goed winterhard: sommige 

soorten schijnen wel tot -25°C te verdragen. De koude winters van 2012 

en 2013, met tot -19°C, hebben ze hier in elk geval glansrijk doorstaan.

Eind april/begin mei sterft het blad langzaam af en gaan de knollen 

‘slapen’. Hier en daar zet ik dan stokjes ter herinnering (ik word een dagje  

ouder 😉). Eind oktober wordt er een laagje compost bij gestrooid: daar 

gedijen ze goed op. Voor Cyclamen geldt: hoe langer ze op dezelfde plek 

staan, hoe uitbundiger de bloei en ergens heb ik gelezen, dat ze wel 100 

jaar kunnen worden.

Hopelijk kan ik nog jaren van deze prachtige bladplanten genieten 

(andersom is maar de vraag 😉)

Wies Voesten

Plant
in de Picture

Cyclamen

Cyclamen coum

Cyclamen coum

Cyclamen hederifolium

Cyclamen hederifolium

Cyclamen hederifolium

15



Adverteren in de
Polderbloei?

Polderbloei 
Winter 2021-2022

61ste jaargang nr. 490

afdeling Noordoostpolder

Polderbloei 
Voorjaar 2022

62ste jaargang nr. 491

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).

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

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

borders? Vanaf begin maart is De Stekkentuin weer elke vrijdag en zaterdag (en op één zondag) open 

en bent u welkom om te genieten van vele vroegbloeiende bollen, maar vooral van de honderden 

helleborussen in diverse soorten en variëteiten, in allerlei kleuren en kleurschakeringen. In de 

borders zijn talrijke bijzondere soorten en variëteiten van deze opvallende voorjaarsbloeiers te zien: 

zowel groot- als klein bloemig, maar ook enkel-, anemoon- en dubbelbloemig. Op het erf kunt u rond 

wandelen tussen de zelf gekweekte bloeiende zaailingen.

Helleborusdagen

Helleborusdagen 
maart 2022

Informatie

 destekkentuin.nl 

 Gratis entree en koffie

 Open van 10.00 tot 17.00 uur

 Noordermiddenweg 13

 8311 PZ  Espel

 Vr.  4 maart

 Za. 5 maart

 Zo. 6 maart

 Vr. 11 maart

 Za. 12 maart

 Vr. 18 maart

 Za. 19 maart

 Vr. 25 maart 

 Za. 27 maart

in de Stekkentuin

Meer informatie
destekkentuin.nl
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Het jaarlijkse Tulpenfestival is dit jaar van 16 april t/m 9 mei.

De organisatie onderzoekt momenteel verschillende mogelijkheden, zodat er op een 

verantwoorde manier van de tulpenpracht in de Noordoostpolder genoten kan worden. 

De verschillende routes, w.o. de bewegwijzerde autoroute van ongeveer 100 km., voert het 

publiek langs ruim 1500 hectare kleurrijke tulpen. Als aanvulling op de autoroute kan men 

ook dit jaar een app downloaden, die je tijdens het rijden van informatie voorziet over de 

Noordoostpolder en zijn tulpenteelt.

Voor kinderen wordt ‘Bollie de Berenroute’ weer uitgezet: met leuke opdrachten, vragen en 

filmpjes. Normaliter zijn er tijdens het Tulpenfestival volop andere activiteiten voor jong en 

oud. Op dit moment wordt er druk nagedacht over wat er straks in april allemaal mogelijk is.

De fotovelden op het Tulpenbelevingsveld aan het Creilerpad zijn wel weer ingeplant, evenals 

de Tulpensoortentuin aan het Onderduikerspad bij Espel, van Henk van Drie (waar de bollen 

allemaal met de hand geplant zijn) met 1.800 verschillende soorten. De tulpen zullen in de 

Noordoostpolder weer gaan zorgen voor een kleurrijk bollenfestijn, wat vele duizenden 

bezoekers trekt.

Tulpenfestival
in de Noordoostpolder

Meer informatie en routekaarten:
tulpenfestival.nl

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

Bernhard Rozen
Oosterrringweg 26
8315 PT  Luttelgeest

Bestellingen:
thuisverkoop@bernhard.nl

0527-758034

Geopend:

Rozenmuur
dagelijks 6.00-22.00 uur

Thuisverkoop
ma t/m vrij 8.00-16.00 uur
zaterdag 8.00-12.00 uur
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Stichting Steenbreek is opgericht met een missie: 

de trend van de verstening te stoppen, zowel in de 

publieke als private ruimte, en onze leefomgeving in 

Nederland duurzaam te vergroenen. Daarbij kijken we 

verder dan enkel ‘groen doen’, want dat is niet voldoende.

De bescherming van biodiversiteit en oplossingen aandragen voor 

klimaatadaptatie zijn de belangrijkste vertrekpunten. Deze staan ook in 

verband met de positieve effecten die vergroening heeft op gezondheid & 

welzijn en de sociale cohesie. Daarom richt Stichting Steenbreek zich de 

komende jaren op vier kernthema’s, die elkaar raken in onze activiteiten: 

biodiversiteit, klimaatadaptatie, sociale cohesie en gezondheid. Hieronder 

lichten we de meerwaarde van duurzaam vergroenen toe. In deze 

Polderbloei aandacht voor biodiversiteit.

BIODIVERSITEIT

De uitdaging

Biodiversiteit is van groot belang om de natuur goed haar werk te laten 

doen. De verscheidenheid aan dieren, planten, micro-organismen en 

ecosystemen vormen de basis voor al het leven op aarde. Helaas blijkt 

uit wetenschappelijke studies dat veel soorten uitsterven, zowel bij de 

planten als de dieren. Ook verschillende soorten bijen, die zorgen voor 

de bestuiving van een groot deel van alle planten en bloemen, worden 

met uitsterven bedreigd. Door verharding in privétuinen en de openbare 

ruimte te vervangen door een diversiteit aan groen krijgen zoogdieren, 

vlinders, (wilde) bijen en andere insecten een leefgebied met voldoende 

voedsel. Dat heeft ook een positief effect op veel vogelsoorten en 

vleermuizen.

Wat doet Stichting Steenbreek?

Stichting Steenbreek wil samen met deelnemende 

gemeenten, waterschappen en provincies de leefomgeving 

vergroenen om zo de biodiversiteit te vergroten. Waar 

mogelijk wordt middels acties onnodige verharding in 

privé- en openbare ruimte vervangen door een diversiteit 

aan groen waarbij de hulp van inwoners en bedrijfsleven 

hard nodig is. Gemeenten bepalen daarvoor zelf hun 

aanpak: samen met inwoners, organisaties en bedrijven. 

Vergroeningsacties zijn bijvoorbeeld aanleggen van 

voorbeeldtuinen, bouwen van insectenhotels, aanleggen 

van geveltuinen en vergroenen van een hele straat 

samen met buurtbewoners. Maar er is ook aandacht voor 

meer groen rondom bedrijfsterreinen, zorglocaties en 

schoolpleinen.

De positieve gevolgen

Een grotere biodiversiteit betekent dat er heel veel 

verschillende soorten zijn, soorten vogels, insecten, kleine 

dieren, maar ook soorten bacteriën en schimmels. Een 

grotere biodiversiteit zorgt voor stabiele ecosystemen die 

van elkaar afhankelijk zijn. Biodiversiteit maakt de natuur 

veerkrachtiger en zorgt ook voor schone lucht, voor 

bevruchting van gewassen en voor een gezonde bodem. 

De bodem is de basis van elke levende tuin. Bacteriën, 

schimmels, insecten en wormen in de grond zorgen voor 

voedingsstoffen voor planten en het luchtig houden van 

de bodem. Door het gezond houden van de bodem zorgen 

bodemdieren er verder voor dat de mens de grond kan 

gebruiken om voedsel te verbouwen.

Gemeente Noordoostpolder is één van de deelnemers van 

Steenbreek.

De Steenbreek missie

Meer informatie: operatiesteenbreek.nl
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Maar liefst 25 jaar bloemschikdocent bij Groei&Bloei Noord-

oostpolder; Co Orsel, gedecoreerd met een gouden speld en oorkonde. Dat is een felici-

tatie waard. Het betekent ook 25 jaar cursisten in alle soorten en maten. De één begiftigd 

met talent, de ander wat minder, om de rij te sluiten met degenen die het wel leuk vinden 

om te doen, maar regelmatig wat verknallen door onhandigheid. Maar, zo las ik in de Pol-

derbloei en ook in de Noordoostpolder, daar weet Co wel mee om te gaan. Hij benaderde 

de werkstukken vanuit een positieve houding en wist de cursisten subtiel en fijntjes de 

juiste richting op te krijgen met hun creatie. Toch denk ik dat hij blij mag zijn dat hij mij 

niet als cursist heeft gehad. Ik denk dat hij meer met de handen in het haar gezeten had 

dan in de bloemen. Alhoewel… een uitdaging zou het wel geweest zijn om mijn niveau wat 

op te krikken. En nu wilt u als lezer natuurlijk weten wat ik dan zoal weet te verknallen. 

Nou, vooruit dan, een hilarisch kleiavontuur wil ik u niet onthouden. 

Ik had me aangemeld voor een cursus ‘Boetseren voor beginners’. Geen idee wat me 

te wachten stond, maar een beetje kleien kon toch niet zo moeilijk zijn. Een bloem 

verknippen is erger dan een stuk klei dat op de grond belandt, toch! De docente was 

een gedreven mens. Artistiek tot in alle vezels. Echt liefde voor het vak straalde ze uit. 

Ze legde ons uit dat we aan de hand van thema’s gingen werken, zoals vormen uit de 

natuur, dieren en vrije vormen. Ik koos een dier, zodat ik wat concreets voor ogen had. 

Een makkelijk dier: een eend. Een eend is plomp, met een nekje en een kopje. 

Waar was ik weer aan begonnen! Gelukkig was ik niet de enige die wat hulpeloos naar 

de klei zat te staren. In de lieve vrede, hoe kon ooit uit zo’n bonk klei een eend verrijzen? 

Dat zou helemaal goed komen, volgens de docente. ‘Voel de klei’, hoor ik haar nog roepen, 

en ‘Zoek en vind je zelf in de klei’. Eerst maar eens proberen een eend te creëren. Vind ik 

dan ook nog mezelf, dan is dat mooi meegenomen. Mijn eend kreeg steeds meer vorm, 

het lukte wonderwel. ‘Vooral niet vergeten een ontluchtingsgaatje onder in je eend te 

prikken’, zo waarschuwde ze. De kans was anders groot dat hij uit elkaar zou spatten. Mijn 

eend verdween aan ’t eind van die avond zorgvuldig ingepakt in de kast. Met een voldaan 

gevoel reed ik naar huis, totdat… (u voelt hem al aankomen). Een ontluchtingsgaatje. Mijn 

eend had geen gaatje. En ze had het nog zó gezegd!

Zoek jezelf in de klei
Column

Helemaal voorbereid op een geëxplodeerde eend toog ik de keer daarop weer naar Emmeloord. 

En ja hoor, ik zag het al toen de ingepakte creaties uit de kast gehaald werden. Die van mij had een 

rare vorm. Wat ik aantrof was zó lachwekkend: een losse kop, een losse snavel en drie stukken 

eendenlijf. Die ontstelde gezichten van mijn medecursisten en daarbij opgeteld de gedachte dat 

mijn eend misschien nog een grote ‘kwaak’ had gegeven voordat hij uit elkaar sprong, maakte dat 

ik in lachen uitbarstte. Toen durfden de anderen ook te lachen, want ja, uit meeleven probeer je 

je nog in te houden.

Met wat extra hulp creëerde ik weer een nieuwe eend, mét gaatje. Maar een gans kun je het ook 

wel noemen. En ik had zelfs nog tijd om een muis te formeren. Allebei hebben ze een plekje in mijn 

tuin. Toch blijf ik me wel onhandig voelen op dit gebied. Op de één of andere manier heb ik geen 

workshopvingers. Laat mij maar lekker in de tuin wroeten en beplantingsplannetjes bedenken en 

zoveel mogelijk planten leren kennen en benoemen. Daar heb ik mijn handen al vol aan! 

Femmy van Urk
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JOEHOE! 
BIJNA LENTE

GRATIS
APPELTAART*

BIJ AANSCHAF VAN EEN 
WARME DRANK NAAR KEUZE

* Deze kortingsbon geeft alleen in de winkel recht op gratis 
appeltaart bij aanschaf van een warme drank naar keuze bij 

Intratuin Emmeloord. Geldig t/m 31 maart 2022. 
De korting is niet geldig i.c.m. andere lopende (kortings-) 

acties en/of aanbiedingen. Maximaal 1 kortingsbon 
per aanbieding per betalende klant. 

Intratuin Emmeloord Espelerweg 11/1, 0527-612518 www.intratuin.nl 

49155.Intratuin Emmeloord adv gratis appeltaart 145-208_v2.indd   149155.Intratuin Emmeloord adv gratis appeltaart 145-208_v2.indd   1 01-02-2022   10:4801-02-2022   10:48

Kwekerij Wouters al 65 jaar in de polder. Met ruim 44 hectare kassen is Kwekerij 

Wouters een belangrijke speler in de markt op het gebied van eenjarige 

seizoensplanten. Een compleet assortiment, met grote volumes; daar zijn zij 

in gespecialiseerd. Hun interne processen en teelttechniek zijn hier volledig 

op ingericht. Het leveren van constante kwaliteit en duurzaam produceren zijn 

randvoorwaarden voor de inrichting van hun kassen. 

 

Elk seizoen een vernieuwend aanbod 

Als seizoensplantenkwekerij telen ze elk seizoen een ander assortiment 

planten. De teelten volgen elkaar op. Ze hebben een ding gemeen; het zijn 

bloeiende planten vol kleur! Zo is er elke week een ander aanbod beschikbaar. 

Hun afleverseizoen begint medio februari met primula’s en violen, ze eindigen 

het jaar voor de kerst, met poinsettia’s. Daartussen telen ze een enorm 

assortiment een- en tweejarige seizoensproducten zoals petunia’s, geraniums, 

salvia, calibrachoa, enz. en bolchrysanten. 

 

Kwekerij Wouters nodigt ons uit om op zaterdag 9 april te komen kijken hoe ze 

dit doen. Speciaal in april staan veel planten er mooi bij. 

 Kwekerij Wouters 
Zaterdag 9 april

Excursie Kwekerij Wouters
 Kwekerij Wouters, Enserweg 3A, 8307 PJ Ens

 9 april 2022

 Aanvang 10.00 uur

 Kosten: € 2,00

Excursie

Aanmelden is verplicht en kan via

info@noordoostpolder.groei.nl
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Lezing “De Schaduwtuin” 
Door Cor van Gelderen, Kweker, ontwerper, beplantingsadviseur bij 

Plantentuin Esveld.

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

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

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

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

zetten. Daar gaat het in de lezing de schaduwtuin over, welke vasteplanten 

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 25 april

Voor al uw hangpotten en perkplanten. 
Kwaliteit is onze reclame 
en de prijs uw voordeel!

De Tuinplanten Markt Ens

Enserweg 4, 8307 PL Ens  de tuinplantenmarkt

DeTuinplantenMarktEns.nl

puurtuingeluk.nl
Shop ons assortiment nu ook online op:

OPEN 
14 APRIL T/M 18 JUNI 10 - 17 UUR

MAANDAG 
GESLOTEN

Groei&Bloei Avond
 Restaurant Intratuin Emmeloord

 Espelerweg 11-1, 8303 HW Emmeloord

 25 april 2022

 Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur

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

 Niet-leden € 5,00
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Gardenista is hét groenfestival in Nederland. 

Het 5-daagse festival biedt tuinontwerpers, 

bloemarrangeurs, hoveniers, kwekers, 

moestuinierders maar ook studenten, 

hobbyisten, kunstenaars en cateraars een 

podium waar ‘Leven in het Groen’ centraal 

staat. Ben je ín voor een dagje waar al jouw ‘groen’ zintuigen geprikkeld worden? 

Kom dan naar Gardenista van 25 tot en met 29 mei 2022.

Doe mee aan één van de Gardenista competities!

Gardenista 2022 komt er aan! Dit jaar zijn er maar liefst 4 competities waar je met 

jouw kennis, kunde en enthousiasme aan kunt deelnemen. Er zijn competities op het 

gebied van:

• Bloemschikken

• Inspiratietuinen

• Postzegeltuinen

• Kwekerscompetitie

Ben je een enthousiaste bloemstylist (student, amateur of professional). Een fanatieke 

(hobby)kweker? Of ontwerp je tuinen als hobby of voor je werk? Toon jouw talent 

tijdens Gardenista en inspireer duizenden bezoekers met jouw ontwerp of creatie! 

De meeste competities worden beoordeeld door een vakkundige jury en er is een 

publieksprijs. Iedere bezoeker kan een stem uitbrengen op zijn of haar favoriete post-

zegeltuin, bloemarrangement en plant.

Gardenista
Leven in het Groen

Meer weten over de competities of aanmelden?
Scan dan de QR-code, kijk op gardenista.nl 

of neem contact op via jongeneel@gardenista.nl

0527 61 64 81    info@drukwinkel.nl    www.drukwinkel.nl
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Groei&Bloei 
AvondMaandag 16 mei

Groei&Bloei Avond
 Restaurant Intratuin Emmeloord

 Espelerweg 11-1, 8303 HW Emmeloord

 16 mei 2022

 Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur

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

 Niet-leden € 5,00

Bloemschikken door Ben Clevers

Programma
20.00 uur  Opening (zaal open 19.30 uur)
20.10 uur  Bloemschikdemonstratie Ben Clevers
21.00 uur  Pauze
21.15 uur  Vervolg demonstratie
21.45 uur  Verloting bloemstukken
22.00 uur  Einde avond

Ben Clevers uit Nijmegen heeft na de middelbare Tuinbouwschool de 
vakschool Bloemsierkunst en de Meesterbinder opleiding gevolgd, waar hij 
zich specialiseerde in het vak bloemenarrangeur. Cursussen mandvlechten, 
pottenbakken, glasblazen, etaleren en binnenhuisarchitectuur waren voor 
hem aanvullingen op zijn vakkennis als bloemist arrangeur.

De periode als eigenaar van een bloemenwinkel in Bergen op Zoom heeft de 
basis gelegd voor het internationale arrangeur en decorateur schap. 
Als het om producten gaat heeft hij een lichte voorkeur voor exotische 
bloemen en planten. Als het kleuren betreft, is groen veruit favoriet. Ook 
heeft hij een voorkeur voor vernieuwing. Hij is een nieuwsgierig arrangeur, 
een veeleter. Trends pakt hij snel op en met elke stijl en met alle producten 
kun je in principe mooi werk maken, aldus Ben Clevers.

Hij verzorgt workshops en demonstraties in onder meer vrijwel alle 
Europesche landen, Amerika en Azië. Ook verzorgt hij product presentaties 
voor o.a. tuincentra en in samenwerking met een groot aantal bedrijven 
bloem versieringen van internationale allure. 
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7 maart  Groei & Bloei Avond jaarvergadering en lezing Piet Boersma

26 maart  Excursie Bredefleur lelies

9 april  Excursie Kwekerij Wouters éénjarige seizoenplanten

14 april – 9 okt  Floriade 2022

25 april  Groei & Bloei Avond Lezing Cor van Gelderen

April/mei  Tulpen bloemschik workshop

16 mei  Groei & Bloei Avond bloemschikdemonstratie Ben Clevers

25 – 29 mei  Gardenista

18 & 19 juni  Open Tuinen in en rondom Tollebeek

6 & 8 augustus  Zeebodem Tuinconcerten

18 augustus  Eéndaagse tuinenreis omgeving Utrecht & Gelderland

Alle data op een rijtje

Kopij aanleveren voor het volgende nummer van Groei&Bloei afdeling 

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

Kopij aanleveren

Nieuwe leden
We zijn blij dat we weer 4 nieuwe leden mogen 

verwelkomen binnen onze afdeling. We hopen u een keer 

te zien tijdens één van onze activiteiten!

 

Vaartweg 83
8311 AA  Espel

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

www.reijnoudthoveniers.nl
info@reijnoudthoveniers.nl 



Boomkwekerij R. Stolwijk
Lindeweg 8, 8315 RC Luttelgeest
www.boomkwekerijstolwijk.nl 
info@boomkwekerijstolwijk.nl 06-28143828

Voor een bloeiende, groene tuin 
bent u bij boomkwekerij 

Stolwijk aan het juiste adres!

• Laurierstruiken
• Coniferen en taxus

• Sierheesters
Zowel voor bedrijven als particulieren! 

We zien u graag op de kwekerij!

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 

€ 57,25 voor 2022

Of voor € 77,25 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


