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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).
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 Voorzitter: Wim Feddes
 Dollardstraat 6, 8303 LE Emmeloord 
 0527 - 69 77 19
 voorzitter@noordoostpolder.groei.nl

 Penningmeester: Bob Brug
 Beijerland 32, 8302 NS Emmeloord
 0527 - 61 26 54 
 penningmeester@noordoostpolder.groei.nl

 (Leden)administratie & bloemschikcoördinatie: Doke Maris
 Zwarte Zeestraat 11, 8303 EV Emmeloord
 06 - 51 37 59 18
 secretaris@noordoostpolder.groei.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
 aanmelden@noordpolder.groei.nl

Van de voorzitterBestuur
Het seizoen gaat weer beginnen! September is de maand dat scholen, 

clubs en verenigingen weer de jaarlijkse start maken. Ook wij hebben 

nagedacht over wat we dit najaar gaan doen. Na een, wederom, warme 

zomer met weinig regen kunnen we weer avonden binnen organiseren.   

De bloemschiklessen starten weer en voor september en november hebben 

we twee mooie sprekers, Harry Pierik en Margereth Hop, uitgenodigd. 

Meer hierover lees je verderop in deze uitgave. 

Op zaterdag 15 oktober willen we een planten- en stekjesruilbeurs 

organiseren, doe jij ook mee?! Meer informatie vind je op pagina 24.  

Voor oktober vragen wij je mee te doen aan een ledenwerfactie bij je in 

de buurt. Bij elk nieuw lid dat je aanbrengt -uit de polder- krijg je van ons 

een Intratuinbon van 15 euro cadeau. De moeite waard dus! En natuurlijk 

organiseren we in december weer de jaarlijkse kerstavond.

Deze zomer hebben we een prachtig Open Tuinen Weekend met veel 

bezoekers gehad rondom Tollebeek. De commissie is alweer bezig met 

plannen voor volgend jaar, dan rondom Espel. Verder hebben we een 

geweldige openlucht schilderdemonstratie van Doet Boersma kunnen 

bijwonen. Prachtig was het. In augustus zijn we op reis geweest en hebben 

we tuinen en kwekers bezocht. Je ziet dat een Groei&Bloei abonnement, 

samen met de organiserende vereniging, een win-win situatie is! Profiteer 

ervan en zeg het voort!

O ja, de Floriade kun je nog bezoeken tot 9 oktober. Zeer zeker de moeite 

waard! Veel leesplezier en geniet van het groene leven.

Groet van Wim Feddes
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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

Van de bestuurstafel
Lancaster Garden

Het begon allemaal met een opmerking in het juryrapport van de mooiste tuin van 

de Noordoostpolder. "Hier zou je meer mensen van kunnen laten genieten". Op zaterdag 

13 en zondag 14 augustus, 10 jaar later was de tuin van Ank en Harri Nienhuis aan 

de Lindeweg 6, Emmeloord nog één keer te bewonderen. Op facebook schreef Ank  

“Wij kijken terug op een geweldig, mooi laatste open tuin weekend. Er waren veel mooie 
momenten en fijne gesprekken met oude bekenden uit het hele land. Wij zijn dankbaar dat wij 
zoveel hebben kunnen betekenen voor al onze bezoekers in de afgelopen jaren.”

Ook Groei & Bloei Noordoostpolder kon altijd terecht bij Lancaster Garden.  

De Zeebodem Tuinconcerten, bloemschiklessen en bestuursvergaderingen, alles 

was altijd mogelijk. Geweldig, Ank en Harri dat jullie ons altijd zo enthousiast hebben 

ontvangen in jullie prachtige tuin. Alle lof en heel veel dank hiervoor. Nog één keer 

stellen jullie Lancaster Garden beschikbaar voor een Groei&Bloei evenement.  

Op zaterdag 15 oktober organiseren we een planten- en stekjesruilbeurs. Zie hier meer 

over op pagina 24 van deze Polderbloei.

Bloemschikken

In september starten onze bloemschiklessen weer. Dit jaar willen we ook met een 

beginnerscursus beginnen, zie hierover pagina 19 van deze Polderbloei. 

Nieuwe leden

De afgelopen maanden hebben we 12 nieuwe leden mogen verwelkomen. Een mooi 

aantal. We hopen ze te mogen begroeten op één of meerdere evenementen van onze 

vereniging. We gaan door met onze ledenwerfactie (zie pagina 28) en proberen in 

oktober met een huis-aan-huis flyer mensen te interesseren voor onze mooie vereniging.

Het bestuur van Groei & Bloei Noordoostpolder
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De visie van Harry Pierik Tuinontwerp

Harry Pierik is tuinontwerper en kenschetst zijn tuinen als 

tuinen om in te dromen, tuinen die verrassend en spannend, 

rustgevend en harmonieus zijn. Tuinen die zowel een 

levend schilderij zijn als praktisch, met zithoek, zandbak of 

schommels. Tuinen die het landschap binnenlaten of juist 

lelijke voorwerpen aan het oog onttrekken. Tuinen van 

tijdloze schoonheid waar je het hele jaar niet op uitgekeken 

raakt.

Ben je niet tevreden over de inrichting van jouw tuin of de 

plek van jouw planten? Vind je je tuin op dit moment te saai of te rommelig? Ervaar hoe 

het is om met hem de mogelijkheden te bekijken, want herinrichting leidt meestal tot 

verrassend grote veranderingen. 

Naast het ontwerpen van tuinen 

schrijf Harry erover in columns voor 

tuinenstruinen.org en voor het 

Amerikaanse weblog Gardening Gone 

Wild. Bovendien toont hij zijn werk 

in verschillende films. Dichters en 

fotografen verbeelden zijn tuinen in de 

rubriek door andere ogen.

Groei&Bloei avond

 Restaurant Intratuin Emmeloord, Espelerweg 11-1, 8303 HW Emmeloord

 Maandag 26 september 2022

 Inloop vanaf 19:30 uur, aanvang 20:00 uur

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

Groei&Bloei avond
Maandag 26 september

Tuin ontwerpen
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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!

Zaterdagmiddag 30 juli heeft Groei&Bloei in de 

beeldentuin van Klein Afrika aan de Uiterdijken-

weg 46 een schilderdemonstratie georganiseerd. 

Beeldend kunstenaar Doet Boersma wist met de 

uitleg over het tot stand komen van haar schil-

derijen met het thema “Fertile soil” (vruchtbare 

aarde) de vele belangstellenden zeer te boeien. 

Men kon haar zien werken in natte lagen verf, 

waar ze planten uit de omgeving in verwerkte. 

Tijdens het werk, vertelde ze over dit concept 

“Fertile soil”, de onzichtbare processen in de 

natuur. Men kon zien hoe de opbouw van schil-

derijen in fases ontstaat en er was ook veel tijd 

om vragen te stellen. Haar nieuwe boek over dit 

onderwerp was te koop en ziet er prachtig uit.

De grote opkomst, de mooie locatie in de beel-

dentuin van Klein Afrika, het zonnige weer en 

vooral de prachtige presentatie van Doet zorg-

den voor een zeer geslaagde middag.

Verslag Schilderdemonstratie 
Doet Boersma
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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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Bloemisterij Kleefstra
Interview met...

Vanuit zomerse temperaturen stap 

ik, begin augustus, de nieuwe winkel van 

Bloemisterij Kleefstra aan de Lange Nering 87 binnen. Binnen is het koel en aangenaam 

vertoeven. Tussen de prachtige bloemen, vazen en planten vind ik Stien en haar team. 

Ze zijn net bloemen voor rouwwerk aan het uitzoeken.

Start 

In 2000 heeft Stien de zaak overgenomen van Cees 

Kleefstra. Hij was al vanaf december 1964 op De 

Deel gestart en later verhuisde de winkel naar de 

Lange Nering 3. Zo’n 15 jaar geleden verhuisden ze 

opnieuw naar een mooi pand aan de Noordzijde. En 

op 12 mei dit jaar naar de nieuwe locatie tegen over 

de Albert Heijn. De feestelijke opening werd door 

mevrouw Kleefstra gedaan.

Liefde voor bloemen

Op mijn vraag waar de liefde voor bloemen 

ontstaan is, vertelt Stien dat ze van jongs af aan al 

met bloemen bezig was. Niet dat het met de paplepel is ingegoten, maar ze koos wel voor 

de Groene Welle in Emmeloord als school. Daarna ging ze naar Zwolle en volgde daar een 

vakopleiding van 3 jaar. Vanuit die opleiding liep ze stage bij de winkel van Cees Kleefstra 

en daar is ze ‘blijven hangen’. Dat de naam van de nieuwe winkel Kleefstra moest blijven, 

stond als een paal boven water, Kleefstra was en is een begrip in de polder. Stien: “Cees 

zou het mooi hebben gevonden, hoe wij zijn werk nu nog steeds voortzetten.”

Leuk vak

Mensen blij maken met een mooi boeket, plant of prachtige vaas is super leuk Mensen 

komen bij Kleefstra juist ook voor iets bijzonders. “Wij doen ons best om de klant 

tevreden en blij naar huis te laten gaan. Of het nu om 1 bloem gaat of een groot boeket, 

wij pakken het feestelijk voor iedereen in.” Stien of één van de vier teamleden gaan 

zelf één keer per 2 weken naar de veiling. Vooral ook om bij te blijven in de branche. 

Tussendoor komt de grossier elke dag langs met verse bloemen. Bijblijven is belangrijk, 

de ontwikkelingen gaan heel hard, vooral in de winterperiode. Bijvoorbeeld producten 

die uitvallen door de hoge gasprijs. “We moet de goede kanalen weten zodat we bloemen 

houden om aan te bieden. Best een uitzonderlijke ontwikkeling op dit moment.” Stien en 

haar team zorgen dat ze hierop zo goed mogelijk voorbereid zijn.

Vriendelijk en behulpzaam

Tijdens ons interview komt er een klant binnen voor advies. Ze zoekt iets voor buiten. 

Stien loopt mee en legt uit dat het lastig is op dit moment, er is niet zoveel meer. Stien 

denkt mee en komt uiteindelijk met een idee waar de klant zeer tevreden mee is. Het 

stuk wordt later bezorgd. Mooi kaartje erbij en klaar! Een andere klant komt binnen en 

ziet een eerder gemaakte boeket met bloemen staan. Liza, één van de teamleden helpt 

haar en biedt aan dat ze ook een ander boeket voor haar 

kan maken terwijl de klant even wacht. Geen probleem! 

En zo vindt ieder hier wat ie zoekt!

Lievelingsbloem

Zelf heb ik ‘m niet, maar ik ben benieuwd of Stien een 

lievelingsbloem heeft. Die heeft ze niet speciaal, ieder 

seizoen heeft wel weer prachtige bloemen, zoals nu de 

Dahlia, maar een prachtige bijzondere Gerbera, kan 

Stien ook bekoren. 

Assortiment

In de winkel kun je ook bijzondere bij-artikelen vinden, 

zoals vazen, potten en mooie kaarsen. Want hoe fijn is 

het om een mooi boeket in een goede vaas te zetten. Een 

mooie vaas kan bijna als een meubelstuk gezien worden, 

soms ook zonder bloemen mooi. Belangrijk is dat deze 

past in je interieur, net zoals een stoel of schilderij, zeg 

maar gerust ‘een kunststuk’. Stien geeft met veel plezier, 

samen met haar team bloemschikdemonstraties voor 

Groei&Bloei. Ook doen ze met bloemschikwedstrijden 

mee. Dit geeft veel inspiratie en is leuk om te doen.

Duurzaam

De bloemisterij heeft het keurmerk zilver voor duurzaamheid. Ze gebruiken zoveel 

mogelijk duurzaam geteelde bloemen. Gebruiken geen bleekmiddel, zijn zuinig met 

energie en scheiden hun afval. Ze gebruiken bijvoorbeeld ook 70% afbreekbaar bruin 

steekschuim. Kortom, een aanrader om binnenkort een keer de nieuwe winkel van 

Bloemisterij Kleefstra binnen te lopen en naar buiten te gaan met een prachtig boeket 

waar je blij van wordt!

Interview door Marjan Marinissen
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Het was/is me het zomertje wel. Droog en warm: het lijkt erop, dat augustus 

de warmste maand ‘ooit gemeten’ wordt. Enkele borders liggen echt pal in de 

zon en met huis- en schuurmuren erachter, wordt die warmte ook nog eens 

gereflecteerd. Wat de planten deert, deert mij en dus probeer het leed te 

verzachten door af en toe te beregenen. Gelukkig kregen we hier soms ook 

een regenmeter vol nattigheid, waardoor alles er toch nog redelijk goed bij 

staat. Helaas profiteert het onkruid daar ook van. Maar, wat is onkruid? Wat 

de één onkruid noemt, is voor de ander een prachtige plant. In je eigen tuin, 

mag je dat zelf uitmaken. Het is wel een voordeel, als je onkruid zaailingen 

ook in een kiemstadium weet te herkent, al valt dat niet altijd mee. Sommige 

kiemplantjes lijken precies op zaailingen van sierplanten. 

Onkruidgras kan een behoorlijke plaag zijn, vooral als 

het in zijn veredelde soortgenoten voorkomt. Hier 

staan vooral siergrassen met gekleurd blad, zoals de 

rood/bruin bladige Carex Comans Bronze Form, de 

roodbladige (eenjarige) Pennisetum Setaceum Rubra, 

de donkere koperkleurige Uncinia Rubra, diverse 

bontbladige soorten: Carex Siderosticha ‘Variegata’, 
Molinia Caerulea ‘Variegata’, Hakonechloa macra 
‘Aureola’ en enkele blauwbladigen w.o.: Sesleria 
heufleriana. Stuk voor stuk soorten waarin het 

onkruidgras goed is op te sporen.

Muur(Stellaria Media) is een snelgroeiend onkruid, 

dat je onaangenaam kan verrassen, als je even 

niet oplet. Lange uitlopers met witte bloemetjes, 

waarvan de latere zaden een flinke kiemkracht 

bleken te bezitten, zaten verleden jaar opeens 

tussen de Muurleeuwebekken (Cymbalaria muralis). 

Voordat ik in de gaten had, dat niet al het wit van de 

Muurleeuwebek, maar van het Muur bleek te zijn, 

was het kwaad al geschied: het heeft bijna een jaar 

geduurd eer ik alles opgeschoond had. De plantjes hebben oppervlakkige 

wortels en waren dus makkelijk te verwijderen, daar lag het niet aan. Het 

probleem was: de jonge plantjes van beide soorten lijken heel erg op elkaar 

en er kwamen steeds nieuwe Muurplantjes op. 

In de schaduwborder staan een paar prachtige Stylophorum 
Diphyllum. Ze belonen me van mei tot in juli met goudgele 

papaverachtige bloemen, met in augustus/september een kleine 

nabloei en als toegift zijn er ook nog maandenlang prachtige 

papaverachtige zaaddozen te zien.

Stylophorum is een niet-alledaagse plant en ik prijs mij gelukkig, dat 

hij het hier zo goed doet. Niet al mijn tuinbezoek ziet de waarde 

van deze plant, blijkbaar lijkt hij erg op het onkruid: Stinkende 

Gouwe (Chelidonium majus). Het gebeurt nogal eens, dat ik mijn 

bezoekers tegen elkaar hoor zeggen: “Moet je nou eens kijken, 

Wies heeft gewoon Stinkende Gouwe in de tuin staan!!” De eerste 

keer dat ik dat hoorde, was mijn trots behoorlijk gekrenkt. Stel 

je voor: planten waarvan jij denkt, dat ze bijzonder zijn, groeien 

bij anderen gewoon als onkruid! Tot nog toe heb ik (hopelijk) 

iedereen weten te overtuigen, dat er hier toch echt de veredelde 

Stylophorum in de border staat en geen ‘ordinair onkruid’. 

Euphorbia’s zijn één van mijn lievelingsplanten: er zijn vele tientallen 

soorten en zoveel variaties die met elkaar in schril contrast staan: neem 

nou de lage 5 centimeter kleine Euphorbia myrsinites met prachtige 

‘wintergrijze’ blaadjes, of de 1.50 meter 

hoge Euphorbia characias ‘Silver Swan’ 
met grijsbonte langwerpige blaadjes, 

of de Cypreswolfsmelk: Euphorbia 
cyparissias met naald dunne blaadjes, 

tussen de 20 en 50 cm hoog. Elk soort 

heeft weer ander blad en een andere 

bloemkleur: wel allemaal geel of geel/

groen, maar de een net weer even iets 

anders van kleur dan de ander. Er zijn 

ook bijzondere oranje/rood bloeiende variëteiten, zoals Euphorbia griffithii 
‘Dixter’. Diverse soorten staan als ‘zeer woekerend’ bekend: maar moet je 

dat dan zien als onkruid? Ik heb meer moeite met de 25 cm hoge zaaiende 

soortgenoot: Euphorbia peplus, de Tuinwolfsmelk. Als je deze zaailingen niet 

op tijd verwijderd, heb je zo je tuin eronder zitten. Helaas zijn ze niet erg 

kieskeurig; ze groeien zowel in de zon, als in de schaduw en zowel op een 

droge als op een natte plek. Maar vooral onder andere planten, zodat ze zich 

soms al uitgezaaid hebben voordat je het in de gaten hebt. 

Als tuinier ben ik aardig bedacht op de vele geniepige eigenschappen van 

diverse onkruiden, maar je moet het zo bekijken: “Voor wie vrolijk is, is elk 
onkruid een bloem; voor wie bedroefd is, is elke bloem een onkruid”.

Wies Voesten

Plant
in de Picture

Onkruiden - Deel 1

Stellaria Media

Cymbalaria muralis

Pennisetum Setaceum Rubra

Chelidonium majus

Euphorbia myrsinites

Stylophorum
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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

Openingstijden:

Rozenmuur
dagelijks 6.00-22.00 u

Thuisverkoop
ma t/m vr 7.00-16.00 u  
zaterdag 7.00-12.00 u

Bestellingen:
thuisverkoop@bernhard.nl
0527-758034

Oosterringweg 26
8315 PT Luttelgeest

Altijd al willen 
leren bloemschikken?

Wat is er leuker dan een avond in de maand creatief 

bezig te zijn, de basisbeginselen van het bloemschikken 

te leren, veel inspiratie op te doen en met een mooi 

werkstuk naar huis te gaan? 

In september 2022 start Groei & Bloei Noordoostpolder 

(bij voldoende belangstelling) weer een beginnersgroep 

bloemschikken op. Je krijgt 8 lessen waarbij de 

verschillende basistechnieken aan bod komen. Aan de 

hand van opdrachten en voorbeelden breng je zelf de 

materialen mee en ga je onder vakkundige leiding aan 

de slag. 

De lessen zijn op woensdagavond in het 

Vrouwencentrum in Emmeloord (naast Mercatus) 

en starten om 19.30 uur. De kosten bedragen voor 

Groei&Bloei leden € 55,- en voor niet-leden € 80,-.

Meer info en opgeven kan via

  aanmelden@noordoostpolder.groei.nl

Belangstelling?
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Iedereen kent wel het begrip: ‘je eigen huis opeten’. Niet echt een vrolijk gebeuren. 

Iedereen snapt dat dat niet betekent dat er een smakelijke baksteen op je bord 

ligt, met als toetje - ik zeg maar wat - een deurklink.

En toch. Aan dat huis is aard- en nagelvast verbonden… juist ja, de tuin. En dat is 

een ander verhaal. Je tuin opeten is tegenwoordig heel hip, en ook nog eens veel 

smakelijker. Met je eigen huis opeten hou je geen cent over, met je eigen tuin wel. 

Wat ik al zei, het is hip om te happen in je eigen tuin. En waar kun je dan zoal 

in happen? In alles! Misschien in sommige planten maar één keer, zoals de 

Monnikskap, maar dat is een flauwe opmerking, ik weet het.

Eerlijk gezegd heb ik geen behoefte om van mijn planten te eten. In een kleine tuin 

ben je allang blij als er iets bloeit; als je dat dan ook nog opeet… 

Met de Open Tuin Dagen in de Noordoostpolder kreeg ik in de tuin van Marjoleins 

Veldkruiden een blaadje van een struik te eten. Met enige aarzeling, want, nou ja, 

het is wel een struik hè. Nou weet ik niet of de Verveine een beetje hallucinerend 

is, maar ik ben daarna een beetje op hol geslagen. Opeens las ik overal over 

eetbare planten en wat je er allemaal mee kunt doen. Het biedt perspectief. Je 

kan je leven lang wel blijven strijden tegen, zeg maar, het zevenblad, maar hoe 

meer je spit, schoffelt en rommelt in de tuin, hoe meer deze plant het naar de zin 

heeft en uitbundig groeit. Stel nou, dat je die strijd op wil geven en alleen nog aan 

verhuizen kunt denken: niet doen! Sluit een gewapende vrede met de plant, want 

er is tóch een oplossing: Gooi het onkruid op je bord. Eet de vijand op. ‘If you can’t 

beat it, eat it’! De plant blijkt namelijk eetbaar.

Wij, mensen van deze tijd, leven vaak niet meer zo dicht bij de 

natuur. Wij weten vaak al niet meer wat allemaal eetbaar is. 

Zo kun je ook paardenbloemen eten, heermoes, vogelmuur, 

brandnetels en wat al niet meer. Doe er wat mee! Maak van 

brandnetels een stamppot en van zevenblad en vogelmuur 

een pesto. Luister: pluk een litermaat vol, was de blaadjes, 

dep ze droog, voeg gepelde noten, wat knoflook, eetlepel olie 

en zout toe. Of maak een onkruidtaart van zevenblad met 

courgette, broccoli, prei en verse kruiden. En wat dacht je van 

een gnocchigratin met zevenblad? Gesmoord zevenblad is ook 

mogelijk. Gooi bij 800 gram zevenbladbladeren drie eetlepels 

olie, drie uien, drie teentjes knoflook, een mestpunt foelie, drie 

aardappelen, zout en drie eetlepels room.

Trouwens, niet alleen onkruid kun je op deze manier uit je tuin 

verwijderen, je halve tuin is eetbaar. Ook rozen kun je eten. 

Wat te denken van gefrituurde rozen met vanillesuiker en 

poedersuiker. En dan als toetje rozenpannacotta’s of een ijsje 

met bloemblaadjes van de Oost-Indische kers en madeliefjes.

Dat ene blaadje Verveine heeft wat teweeggebracht. Een 

smaakexplosie. En nu denkt u natuurlijk dat ik het bovenstaande 

allemaal heb uitgeprobeerd. Welnee, geenszins. Ik heb 

gewoon even gegoogeld. Ik begin niet aan paardenbloemen en 

brandnetels, die laat ik voor de bijen. En mijn rozen zijn me te 

lief. En… ik prijs me gelukkig; ik heb niet eens zevenblad in mijn 

tuin.

Femmy van Urk

Verdelgen of verzwelgen
Column
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Boerderijwinkel Verhage
Oosterringweg 33 Luttelgeest 
T 0527 - 20 24 80  •  www.verhagefruit.nl

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

Luttelgeest
T. 06-13072609

DE9007915-ONT002-CB018



De bedoeling van de ruilbeurs is dat je plantjes en zaden komt brengen en 

halen. Alles is welkom, van tuinplant, vijverplant, kamerplanten, zaailing voor 

groenten tot kuipplanten, noem maar op.  De planten kun je tussen 10.00 en 

10.15 uur uitstallen, graag voorzien van een kaartje met daarop de naam, kleur 

en hoogte van de plant. Daarvoor krijg je een lootje. 

Na een kopje koffie/ thee met iets lekkers gaat het ruilen van start. 

Om 10.30 uur kun je bij inlevering van het lootje één van de planten die op de 

tafels staan uitzoeken. Vanaf 11.00 uur mag iedereen dus ook zonder lootje 

planten die over zijn uitzoeken en ruilen.  Wees op tijd, want: OP = OP!

Planten- en stekjesruilbeurs

 Lancaster Garden, Lindeweg 6, 8305 AM Emmeloord

 Zaterdag 15 oktober 2022

 10.00 tot 12.00 uur

Zaterdag 15 oktober 2022

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.eu24



  

Presentatie "Een tuin voor het nieuwe klimaat"
door Margareth Hop

Maandag 14 november komt Margareth Hop een presentatie geven 

over hoe we om kunnen gaan met onze tuin voor het nieuwe klimaat.

Zijn er geen hittegolven en recorddroogte, dan zijn er wel plensbuien: 

Nederlandse zomers worden extremer. Hoe bereid je een tuin voor op dit 

nieuwe klimaat? Het liefst met planten die zichzelf kunnen redden, maar 

hoe herken je soorten die bestand zijn tegen langdurige droogte en hitte? 

Welke planten kunnen tegen tijdelijk onder water staan? Hoe richt je een 

tuin zo in dat wateroverlast en hitte verminderd wordt? Gelukkig zijn 

daar al goede voorbeelden van en blijken veel overbekende tuinplanten 

echte klimaatbikkels te zijn. Margareth Hop vertelt over hoe dat eruit kan 

zien: een aantrekkelijke tuin, voorbereid op het nieuwe klimaat. Bij deze 

presentatie ook nog een kort filmpje (4 min) over hoe je zelf een klein 

groendakje kunt aanleggen.

Even voorstellen

Ik ben Margareth Hop, 52 jaar, geboren in Breda, wonend in Bodegraven, 

getrouwd met Hans en moeder van twee dochters van 19 en 15 jaar. 

Mijn werkzame leven bestaat uit twee onderdelen: ik werk parttime bij 

Boot & Dart in Boskoop als veredelaar en heb een eigen adviesbureau 

Actifolia, om voorlichting te geven aan gemeentes en A en O (aanleg en 

onderhoud) bedrijven over het toepassen van een functioneel sortiment in 

het openbaar groen. Mijn echtgenoot is bodemkundige bij de Rijksdienst 

voor Cultureel Erfgoed (archeologisch onderzoek) en dat komt wel eens 

goed van pas. Hij kan mij helpen met vragen over bodem en bemesting en 

ik hem bijvoorbeeld als hij in een bodemprofiel stuifmeel van een voor hem 

onbekend plantje tegenkomt.

Margareth aan het werk met het selecteren van rozen

Foto: Boot & Dart Boomkwekerijen

Groei&Bloei 
AvondMaandag 14 november

Groei&Bloei avond

 Restaurant Intratuin Emmeloord, Espelerweg 11-1, 

 8303 HW Emmeloord

 Maandag 15 november september 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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0527 61 64 81    info@drukwinkel.nl    www.drukwinkel.nl

Breng een nieuw 
Groei&Bloei Noordoostpolder 

lid aan en ontvang een Intratuin 
cadeaukaart van € 15,-

Laat je vrienden, buren of 

familie de vele voordelen van 

Groei&Bloei Noordoostpolder 

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 ontvang jij 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 jouw naam en lidnummer op de bon.

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



t/m 9 okt  Floriade 2022

26 september Groei&Bloei avond lezing Harry Pierik

15 oktober Plantenruilbeurs

14 november Groei&Bloei avond lezing Margret Hop

12 december Kerstavond

Alle data op een rijtje

Kopij aanleveren voor het volgende nummer van Groei&Bloei afdeling 

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

Kopij aanleveren

Nieuwe leden
We zijn blij dat we weer 12 nieuwe leden mogen verwelkomen binnen onze afdeling. 

We hopen jou een keer te zien tijdens één van onze activiteiten!

 

Hét adres voor...
     honden- en kattenliefhebbers
Welkoop is hét adres voor alles wat met buitenleven te maken heeft en levert 
een totaalassortiment op het gebied van hond en kat. Hierbij kun je denken aan een compleet 
voedingsassortiment en verzorgingsproducten, maar ook aan speeltjes en accessoires. 

Voor advies op maat nodigen we je graag bij ons uit. Tot snel in onze winkel!

EMMELOORD Industrieweg 6 Tel.: 0527 - 69962930



Vaartweg 83
8311 AA  Espel

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

www.reijnoudthoveniers.nl
info@reijnoudthoveniers.nl 

 

Lange nering 87 
8302 EZ Emmeloord 
Tel: 0527- 613577 

www.kleefstrabloemen.nl 
 

Vlinder wil er een
zonnetje bij

Voor jou gelezen

De kleine vuurvlinder is één van die fleurige 

fladderaars die ik graag tegenkom. Waarschijnlijk is 

dat niet wederzijds. Deze vlinders worden niet zo 

oud, ze vliegen een half jaar en beslaan in die tijd 

drie generaties. In hun korte leven geven ze aan 

ontmoetingen met mensen geen prioriteit. Maar 

schuw zijn ze niet.

Op allerlei open terreinen kun je ze tegenkomen. Weliswaar is hun spitsuur wat 

betreft vliegtijd al gepasseerd; augustus en september tot ver in oktober zijn ze 

te zien. Zulks hangt af van het weer, dat onder invloed van klimaatverandering 

in de herfst steeds langer zomerse trekken houdt.

Op rustige herfstdagen met een lekker zonnetje zoeken de vrouwtjes een 

laaggroeiend blaadje uit en nemen ze aan de onderkant plaats. Daar betasten 

en verkennen ze het blaadje, en als het aan de verwachtingen voldoet persen ze 

een eitje uit, dat aan de rand van het blaadje blijft kleven. Vervolgens komt eitje 

nummer twee aan de beurt. Als de zon achter een wolk verdwijnt  of achter de 

bomen zakt, staakt het vuurvlindervrouwtje haar voortplantingsbezigheid . Ze 

wil er een zonnetje bij; het eieren leggen moet wel leuk blijven.

De bolle, harig rupsjes zijn groen met roze en brengen de winter door tussen 

het strooisel in een lichte sluimer, waaruit ze ontwaken als de zon schijnt. 

Vuurvlinders zijn de zonaanbidders onder onze fladderaars, al danken ze 

hun naam eerder aan hun oranje vleugelsmet roetvlekjes. Al zijn ze oranje, 

vuurvlinders horen bij de blauwtjes. Die hele vlinderfamilie bestaat uit 

schoonheden: stuk voor stuk klein maar fijn.  

Koos Dijksterhuis
Trouw 15 oktober 2021



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

Je kunt jouw 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  € 13,95 voor 2022

Of voor € 23,- en ontvang 2 vrolijke 

sets Elho potten om verticaal te tuinieren! 

Je krijgt 2 sets in 1 kleur naar keuze.
(kers, wit, violet, antraciet, blauw of mint)

kers violet blauw

wit antraciet mint
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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


