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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).
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Van de voorzitterBestuur
Ben je in november in het Waterloopbos geweest? Het stond er weer vol 

met paddenstoelen. En als je een paar dagen later weer ging waren ze 

daar weer weg, maar stonden er weer andere. Fascinerend hoe dat werkt. 

Honderden soorten stonden er. Ik durf ze niet te plukken voor consumptie, 

en misschien maar goed ook, dan kunnen anderen er ook van genieten. Het 

geeft wel aan dat de herfst verloopt en de winter voor ons ligt.  Dit jaar is 

alles wel heel laat, doordat we zo'n mooie zomer en herfst hadden. In de 

tuin bloeiden, mid-november de rozen nog volop.

Ik heb nog niet het idee dat de winter al is aangebroken. Tijd om bollen te 

planten. Wist jij dat Groei&Bloei een eigen tulpenbol heeft? Ter ere van het 

150 jaar bestaan. Je kunt de bollen nog kopen, 25 bollen voor € 9,95, wij 

hebben nog enkele sets op voorraad (OP=OP). Kijk voor bestelinformatie 

op pagina 15. Ook de Groei&Bloei agenda voor 2023 is er weer, met 

prachtige foto's.  Wellicht leuk om met de feestdagen weg te geven?

Wij hebben weer getracht een boeiend programma voor jou samen te 

stellen voor de komende maanden. En de datum voor de meerdaagse 

tuinenreis naar Ierland is ook vastgesteld. Je leest er meer over in deze 

editie. Ik wens je heel fijne feestdagen toe!

Groet van Wim Feddes
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Van de bestuurstafel
Nieuwe adverteerder
We zijn verheugd weer een nieuwe adverteerder voor onze 
Polderbloei te kunnen verwelkomen. De Vijvermeester uit Emmeloord.
 
Motie Gezonde en klimaatadaptieve woonwijken
Gemeente Noordoostpolder heeft met een grote meerderheid van stemmen 
(24 voor en 3 tegen) de volgende motie aangenomen.

1.  Uiterlijk aan het einde van het eerste kwartaal 2023 met een plan van aanpak te 
komen dat concrete maatregelen bevat om inwoners bewust te maken van wat zij zelf 
kunnen doen aan een gezonde en klimaat adaptieve inrichting van hun leefomgeving, 
hen daartoe te stimuleren en indien nodig te faciliteren.

2.  Hierin in ieder geval op te nemen dat de gemeente bij de gronduitgifte voor 
nieuwbouw de inwoners die een kavel kopen actief en persoonlijk adviseert over de 
mogelijkheden om hun eigen leefomgeving klimaat adaptief in te richten en bij te 
dragen aan een gezonde en groene leefomgeving.

3.  Vooruitlopend op het plan van aanpak aan het gestelde onder beslispunt 2 alvast 
uitvoering te geven.

Wij zijn als Groei & Bloei Noordoostpolder met de gemeente in gesprek om vanuit onze 
vereniging de inwoners van de Noordoostpolder hierbij te betrekken. 

Zonder leden geen vereniging 
Om zoveel mogelijk tuinliefhebbers te laten kennismaken met onze vereniging houden 
we nog steeds een ledenwerfactie. Zie ons aanbod op pagina 28. Ook In een aantal 
dorpen en in enkele wijken van Emmeloord hebben we als bestuur en enkele vrijwilligers 
geflyerd. In de overige dorpen en wijken gaan we volgend jaar door met deze actie, u kunt 
zich nog opgeven om te helpen de flyer bij u in het dorp of wijk te verspreiden.

We zijn dankbaar voor onze trouwe leden en wensen u fijne feestdagen en een gezond 
en groeizaam 2023.

Het bestuur van Groei & Bloei Noordoostpolder

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 10 JUNI 10 - 17 UUR

MAANDAG 
GESLOTEN
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Evenals in de jaren van voor corona staat de 

inspiratie avond in het teken van kerst. 

Voor de pauze kun je kijken naar en 

bloemschikdemo van Alies Woestenenk en 

daarna zullen we een aantal cursisten van 

onze eigen bloemschiklessen aan het werk 

zien. Aan het eind van de avond worden alle 

bloemstukken verloot. De lootjes hiervoor zijn 

op de avond zelf te koop.

Groei&Bloei 
inspiratie avond 

Maandag 12 december

Groei & Bloei inspiratie avond

 Restaurant Intratuin Emmeloord, Espelerweg 11-1, 

 8303 HW Emmeloord

 Maandag 12 december 2022

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

 Voor leden van Groei&Bloei op vertoon van ledenpas € 3,00. 

 Niet-leden € 7,50.

Passie en liefde voor bloemen
Mijn naam is Alies Woestenenk en ik woon samen 

met mijn man en 3 kinderen in het prachtige 

Stokkum, plaatsje gelegen bij Markelo in Overijssel. 

We wonen hier buitenaf en daar heb ik mijn eigen 

bedrijf Bloemetje Geluk (bloemetjegeluk.nl). 

Van kinds af aan spelen bloemen een belangrijke rol in mijn leven. Eerst op 

spelende wijze en later op de Middelbare tuinbouwschool, Dutch Flower Master 

opleiding, Meesterbinder opleiding en Aeres Hogeschool te Wageningen. Op 

werkgebied heb ik veel ervaringen opgedaan in binnen- en buitenland van 

freelance bloemenarrangeur tot docent bloemsierkunst.

Op dit moment ben ik docent bloem aan de Aeres VMBO te Velp. Daarnaast 

hebben we thuis een pluktuin waarin we in het voorjaar prachtige bedden 

hebben met ruim 12.000 verschillende soorten en kleuren tulpen. Deze tulpen 

kunnen in het voorjaar geplukt worden. Na deze tulpen worden de bedden 

ingezaaid met prachtige zomerbloemen om de pluktuin vervolgens te openen 

in augustus, september en oktober zodat mensen hun eigen prachtige boeket 

kunnen plukken. 

Daarnaast geef ik seizoensgebonden workshops die vanuit mijn atelier 

worden gegeven, denk hierbij aan: paasworkshops, pluktuinboeket binden, 

najaarsworkshops, kerstworkshops, etc. 

Tijdens de kerstdemo zal ik u verschillende technieken en kerstarrangementen 

laten zien. Ik hoop u hiermee te inspireren om zelf aan de slag te gaan voor kerst, 

of om gewoon te genieten van een gezellige avond.
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tuinadvies en ontwerp   •   tuinaanleg   •   tuinonderhoud

Vragen over uw tuin? 
Neem contact op met hoveniersbedrijf Hendrickx, te Espel. T. 0527-271088 of E. info@hendrickx.nu

Het bedrijf voor uw tuin!

7-daagse tuinreis per vliegtuig en touringcar naar Ierland van 14 t/m 20 

juni 2023. Afgelopen maart heeft Piet Boersma een lezing gegeven over de 

reis naar Ierland. We hebben dan ook besloten om in 2023 naar Ierland te 

gaan.

Ierland is ook een favoriet land op tuingebied. De kwaliteit is hoog, dat 

geldt zowel op het gebied van historische tuinen als privétuinen. Veel van 

de historische tuinen hebben Britse wortels en dat zie je ook duidelijk in 

de stijl terug. Wat echter Iers is, is de ongeëvenaarde groeikracht van de 

beplanting. Vrijwel zonder uitzondering is het klimaat mild. De natuur 

in Ierland kan op sommige plekken  ruig zijn maar ook heel lieflijk. Ook 

bezoeken we de stad Dublin.

De reis duurt 7 dagen en kost ongeveer 

€ 1.225,-.  Hier zitten de entrees bij in. 

We vliegen op Cork en eindigen in Dublin. 

Reiscommissie
  Piet Boersma

  Elly Kloosterboer-Blok

Tuinreis Ierland

Meer informatie en opgave
 Elly Kloosterboer-Blok 

  info@goldhoorngardens.nl

 06 - 22 41 36 27

14 t/m 20 juni 2023
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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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Prinses Beatrix woont 150-jarig 
jubileum bij van vereniging 
Groei & Bloei
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix bezocht de viering 

van het 150-jarig jubileum van de Koninklijke Maatschappij 

voor Tuinbouw en Plantkunde (KMTP), beter bekend als 

tuinvereniging Groei & Bloei. De viering is gehouden op 

buitenplaats Den Alerdinck in Laag Zuthem, waar het tuinfestival 

Gardenista 2022 plaatsvond. 

Samen met Willem Poppe (20), het jongste lid van de vereniging, doopte de prinses 

een nieuwe, oranje tuintulp: Tulipa 'Groei en Bloei 150' en nam de prinses een kijkje 

bij diverse presentaties op de openingsdag van het tuinfestival van de jubilerende 

vereniging.

Beschermvrouwe

De Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde is in 1872 

opgericht, toen naast landbouw de tuinbouw, met de teelt van groente 

en fruit, een vlucht nam. Daarnaast was halverwege de negentiende 

eeuw interesse voor sierplanten ontstaan met de komst van gewilde, 

onbekende planten naar Europa. Sinds 1970 heet de vereniging KMTP/

Groei en Bloei. 

Door de jaren heen is door Groei & Bloei veel kennis gedeeld over tuinen 

en tuinieren en worden er tal van tentoonstellingen, groenmarkten, 

tuinbezoeken en andere activiteiten georganiseerd. Tevens introduceerde 

de vereniging Moederdag (1925) en de Nationale Boomplantdag (1957) 

in Nederland. Vanaf 1875 was koning Willem III beschermheer van de 

vereniging, gevolgd door de koninginnen Emma, Wilhelmina, Juliana 

en Beatrix. Na haar abdicatie in 2013 gaf prinses Beatrix aan, zelf ook 

enthousiast tuinier, graag beschermvrouwe te willen blijven.

Jubileumtulp

De nieuwe triumphtulp 'Groei & Bloei 150' met een zacht oranje, 

zalmachtige kleur is aangeboden ter gelegenheid van het bijzondere 

jubileum. De bloemblaadjes ontvouwen zich tijdens de bloeitijd in de 

tuin (april-mei) maximaal. Ze hebben dan een diameter van 8 cm. Aan 

de steel (60 cm) zit heldergroen, opstaand blad. De nieuwe bloem is 

voortgekomen uit een kruising van Tulipa ‘Aafke’ en Tulipa ‘Holland 

Queen’. Het veredelingsproces van Tulipa 'Groei & Bloei 150' door 

Holland Bolroy Market uit Heiloo heeft 18 jaar geduurd. De nieuwe tulp 

is geschikt voor toepassing in de tuin en als snijbloem.

Beatrix samen met jongste verenigingslid Willem Poppe (20) en de nieuwe tulp

Voor een bedrag van € 9,95 zijn deze bijzondere 
tulpenbollen (25 per verpakking) nog bij ons te koop. 

OP=OP 

Mail je gegevens en het aantal dat je wilt bestellen naar 

info@noordoostpolder.groei.nl
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De warme laatste weken van eind oktober en begin november zorgen voor 

een heerlijke herfst. Okay: af en toe hebben we te maken gehad met wat 

(broodnodige)regen en stevige wind, maar de temperaturen van rond de  

15 graden zijn nog steeds boven normaal. 

Ook voor de tuin is zo’n warm najaar onnatuurlijk: de Catalpa heeft nieuwe 

blaadjes gekregen, terwijl de onderste bladeren al gevallen zijn. Eiken en 

beuken zitten ook nog redelijk vol groen blad. Diverse vaste planten, zoals 

herfst Anemonen, Asters, Astrantia, Commelina, Berkheya en zelfs de Yucca 

Gloriosa, Clerodendrum bungei en Leycesteria formosa bloeien nu nog.

Helaas zijn er ook andere planten, zoals enkele pluis-onkruiden, die het warme 

weer waarderen: daar ben ik minder blij mee. Als ik 

het over ‘pluis-onkruiden’ heb, weten jullie vast wel 

welke daarmee bedoeld worden. 

Klein Kruiskruid (Senecio vulgaris) is er één van. 

Het schijnt dat kruiskruid behoort tot het grootste 

plantengeslacht op aarde is en bestaat uit zo’n 1.500 

tot 2.000 soorten. Het zijn niet allemaal onkruiden: 

vele sierplanten, waaronder kamer- en tuinplanten, 

vallen ook onder de kruiskruiden. Maar als hier het 

woord ’kruiskruid’ valt, bedoelen we het vreselijke 

onkruid met diep ingesneden geveerd blad en smalle bloemhoofdjes met gele 

bloemetjes. De hoogte varieert van een paar centimeter tot ruim 70 cm: hoe 

natter de grond hoe hoger de plant en dan zijn ze 

meestal ook erg vertakt. In deze tijd kom ik nog af 

en toe plantjes van een cm of 10 tegen, vol zaadpluis, 

maar ook met knoppen. 

Schoffelen is uit den boze: de planten maken dan 

evenzo goed veel pluiszaden, die enorm kiemkrachtig 

zijn. Eruit trekken/steken en meenemen is het enige 

wat telt. Dat doen we trouwens met alle onkruiden. 

Nog zo’n pluizige zaaier is het Wilgenroosje 

(Epilobium) in diverse soorten en in verschillende 

hoogtes. Epilobium angustifolium wordt als tuinplant 

verkocht. Ze zijn inderdaad ook verraderlijk mooi: de stevige stengels bereiken 

een hoogte van rond de 1.40 m. en ze bloeien in de zomermaanden met 

witte/roze/paarse bloemen. Maar voordat de zaden rijp zijn, kun je ze beter 

afknippen.  Of... zoals ik hier gedaan heb met de twee cadeau gekregen 

planten, zonder naam: resoluut verwijderen (sorry gulle gever). De zaden 

vonden onze tuingrond geweldig, ik kwam ze overal tegen. Het duurde 

even eer ik in de gaten had, dat deze plantenfamilie waren van het gewone-

wilgenroosje-onkruid: Viltige basterdwederik Epilobium parviflorum, dat 

hier van nature al aanwezig is. Al doe je nog zo je best en denk je dat je de 

borders onkruidvrij hebt, maar een dag later staat er zo maar ineens een 

pluizend wilgenroosje tussen. 

Ook de ‘gewone’ melkdistel (Sonchus oleraceus) is zo’n lastige pluisplant. Ze 

maken lange penwortels en vanuit een rozet groeit een holle stengel, met 

getande niet stekelige bladeren. De gelijkenis met distels is groot, maar 

ze vallen niet onder deze plantensoort. De planten kunnen wel meer dan 

1 meter hoog worden. Bij kneuzing van het blad, of bij het breken van de 

stengel, komt er een melkachtige 

(niet giftige) sap vrij. Elke stengel 

krijgt een vertakte tros gele, kleine 

paardenbloemachtige, bloemen, die 

van juni tot de eerste vorst bloeien. 

Waarna ze langzaam veranderen 

in pluizige bolletjes met ontelbare 

zaadjes, die het hele jaar door 

kunnen kiemen. 

Er zijn natuurlijk nog heel veel andere pluisonkruiden zoals de 

paardenbloem, akkerdistel, grassen, Lisdodde, maar ook sierplanten als 

Ligularia tangutica, Valeriaan soorten en Clematissen hebben pluiszaden 

en sommigen kunnen je het behoorlijk moeilijk maken, maar op de een of 

andere manier zien we dat dan weer niet als onkruid.

Vroeger gold bij de boerderijen hier in de Polder een (strenge) soort 

‘pluiswet’: dat hield in, dat de buren geen last mochten ondervinden 

van jouw onkruiden en dus moesten in november de windsingels om de 

erven onkruidvrij omgespit liggen. Gebeurde dat niet, dan kreeg je een 

waarschuwing en als er daarna nog niets mee gedaan werd, kreeg je een 

boete. 

Wist u dat er wet is betreffende ‘Overlast van onkruid bij buren’? Deze geldt 

voor zowel Agrariërs en tuinders als voor particulieren wiens siertuin vol 

onkruid van de buren dreigt te komen.

Het gaat hier dan wel om ergere onkruiden dan mijn ‘pluiskruiden’, maar ik 

denk dat er diverse tuinliefhebbers zijn, die wel graag zouden willen dat die 

wet van vroeger nog van kracht is. 

Wies Voesten

Plant
in de Picture

Onkruiden - Deel 2

Epilobium angustifolium

Senecio vulgaris

Sonchus oleraceus
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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

Veenmos een leuke toevoeging voor uw kerststukjes!

De dagen worden korter en de kerst komt er weer aan. Om uw decoraties 
of kerststukjes wat op te leuken is Veenmos een leuke en mooie aanvulling!

Het is ook een nuttige aanvulling omdat het 20 keer zijn eigen gewicht in 
vocht kan vasthouden (vergelijkbaar met het veel gebruikte steekschuim 
van Oasis) en na gebruik niet in de container hoeft maar kan worden 

gebruikt in de tuin op vochtige plaatsen en bij de vijver.

Gebruik het als bodembedekker, rondom de kaarsen, tussen de kerst-
stukjes of voor knutselwerkjes want gedroogd word het veel gebruikt bij 

maquettes en modelspoorbanen!

Buiten bovenstaande doeleinden kan veenmos ook goed worden gebruikt 
in paludariums, terrariums, om de bodem vochtig te houden bij planten of 

als randafwerking voor de vijver. Een veelzijdig plantje dus!
Daarnaast biedt veenmos een goede bodem voor vleesetende planten, 
zoals het inheemse zonnedauw (afbeelding boven is spontaan opgekomen 
uit eigen veenmosmateriaal) en is het een goede aanvulling voor andere 

soorten die van een zure omgeving houden.

Bij vijvermeester.nl bent u op het juiste adres voor uw veenmos. 
Voor een liter veenmos betaalt u slechts € 4,95!

V I J V E R M E E S T E R . N L



Jippie… 

Ik weet eindelijk wat ik worden wil… 

Wel een beetje laat, ja, dat wel, maar eindelijk vallen de puzzelstukjes in elkaar.

Hoe kwam dat zo ineens? Nou, luister. Ik had mezelf geposteerd in een hoekje van 

de bank. Verstopt onder een zacht dekentje. Om mij heen een stapel tuinbladen 

en wat tuinboeken. De winter staat voor de deur en dat betekent lettervreten. 

Uiteraard wordt dat vast ook een chocoladeletter, maar waar ik op doel is het 

gedrukte woord. De winter is bij uitstek de leestijd. Niet alleen in de aarde, maar 

ook in boeken zit een soort stofje en als dat eenmaal bezit van je neemt, kom je er 

nooit meer vanaf. Die twee stofjes zijn uitermate goed te combineren en brengen 

een hoge mate van geluk.

Maar door deze stofjes ben ik nu een beetje in verwarring. Ik weet namelijk 

eindelijk wat ik worden wil! Een beetje laat dus. Ik heb al zoveel werkzame jaren 

achter de rug en nooit het gevoel gehad dat ik iets miste en dan nu ineens, nu de 

beenderen verouderen, vallen de puzzelstukjes in elkaar.

In mijn handen heb ik een tuinblad. Daar was ik eens lekker voor gaan zitten. Al 

bladerend wordt mijn aandacht getrokken door een hele leuke tuin, die qua stijl 

mijn tuin had kunnen zijn. Maar de bijbehorende tekst begint heel anders dan ik 

had verwacht. “Is het hen of hun, wijds of weids? Staan de komma’s en punten op 

de juiste plaats? Is het de enige juiste spelling en is de zinsopbouw correct?” 

Ik ben in verwarring. Heb ik een taalblad in handen? Dat zou zomaar kunnen, want 

ik heb een abonnement op beide, maar nee, ik kijk toch echt naar een tuin. Maar 

die tekst dan? En dan snap ik het. Het is een interview met de eindredacteur van 

het tuinblad. Ze corrigeert, redigeert, herschrijft stukken tekst. En de klus die ze 

iedere maand klaart resulteert in een prachtig tuinblad. 

Hier spreekt iemand met liefde voor de taal en de tuin. Geheel in mijn straatje 

dus. En toen begon dat kriebelige gevoel in mijn buik. Dát is wat ik had moeten 

worden: eindredacteur van een tuinblad. Spelen met de taal en de tuin. Taalgekte 

en plantengekte combineren tot een beroep. En wat de spelling betreft, op iedere 

slak zout leggen, om in tuinjargon te blijven.

Het brengt me terug naar mijn kindertijd. ‘Wat wil je later worden?’, vroeg de juf, 

dan gaan we dat voor je zingen. Op de stoel van de juf stond een verlegen meisje.  

5 jaar was ze geworden en ze mocht zeggen wat ze later wilde worden. Nou, dat 

wist ze wel. ‘Opoe wil ik worden’, zei het stemmetje zacht. ‘Opoe?’, vroeg de juf 

verbaasd, maar vroeg niet verder. En het jonge grut zong uit volle borst: ‘Opoe 

wil ze worden, opoe wil ze worden in de gloria’. Natuurlijk was de juf toch wel 

nieuwsgierig waarom ik opoe had gezegd en vroeg het mijn moeder. Het kwam 

nooit voor dat een kind dát koos; de meeste meisjes wilden moeder worden, of juf, 

of zuster. Mijn keus liet zich gemakkelijk verklaren. Opoes hoeven namelijk niet 

meer naar school! Wat was er mis met school? Niets! De meeste kleuters kijken 

er reikhalzend naar uit: plakken, knippen, verven. Voor mij betekende school 

gescheiden zijn van mijn moeder en dat was een schrikbeeld. School viel me zwaar. 

Ik wilde thuis zijn, veilig en vertrouwd.

Op je 5e weten wat je worden wil. 55 jaar later weten wat je hàd willen worden. 

Maar hoe zit het met de jaren ertussenin? Dat was een zoektocht. Op de vraag 

van de decaan welke kant ik op wilde, moest ik het antwoord schuldig blijven. 

En op je 17e op een stoel gaan staan en zeggen: ‘Opoe wil ik worden’, ging niet 

meer op. Duidelijk was wel dat ik een talenknobbel bezat. Daar hebben we een 

passende opleiding bij gezocht. De jaren daarna heb ik, met plezier, doorgebracht 

bij verschillende gemeenten.

Nu werk ik alweer 16 jaar bij de gemeente Urk, op Burgerzaken. Daarnaast 

ook schrijfcoach om de gemeente te behoeden voor al te ambtelijk en wollig 

taalgebruik. En opoe ben ik uiteindelijk ook geworden! Bestemming bereikt!

Maar toch… Eindredacteur van een tuinblad; veel (tuin)tekst door je handen laten 

gaan… Hoe zou dat geweest zijn?

Femmy van Urk

Bestemming bereikt
Column

2120



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



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.euVaartweg 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 
 



 

Van 10.00 tot ongeveer 12.00 uur krijgen we een 

introductie en rondleiding in het bedrijf. 

Over LOF - WHAT ABOUT LOF
In de Noordoostpolder, het hart van het Nederlands 

witlofgebied, ligt kwekerij LOF.Met kennis en passie 

teelt dit familiebedrijf de allerlekkerste witlof, gewoon op Hollandse bodem. 

De vruchtbare poldergrond en klimaat zijn namelijk ideaal voor de groei van 

deze bijzondere groente, die u iedere dag vers in onze schappen vindt.

Duurzaam geteeld

De witlof wordt in Flevoland op duurzame wijze geteeld, van zaadje tot wortel 

tot volmaakte krop. In het voorjaar worden de zaadjes op het land in ruggen 

gestopt, waarna ze gedurende de zomer uitgroeien tot wortels. Deze wortels, 

ook wel pennen genoemd, worden vervolgens geoogst en onder een laagje 

ijs gelegd. Na een winterslaap van enkele maanden gaan ze in bakken in het 

donker. Gevoed door regenwater, zonder zon én zonder licht, groeit de wortel 

in slechts 21 dagen uit tot een prachtige krop.

ExcursieZaterdag 18 februari 2023

LOF, de witlofkweker 
in de Noordoostpolder

Excursie naar witlofkweker LOF
 Pilotenweg 28/1, Espel

 Zaterdag 18 februari 2023

 Van 10:00 tot ca. 12:00 uur

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

of telefonisch bij één van onze bestuursleden (zie pagina 4). 

De bijdrage bedraagt € 2,00.

R K W S N O W B O O T S I N

K E R W T E N S O E P I E V

O R V W I T N V J K T N O O

L S T I E N O IJ E A E R N E

V T U I U R T R S O A N S D

W R O L S H S E H B E L R E

U O H T I T C C R S A V E R

E O D D K C S S T J E A T P

E S R R U D H A W T A G N L

N W A A N O A T B U L S I A

S N A A N H K O J A E D W N

S C H O C O L A D E M E L K

E L I S N L E G E P S IJ N G

M U T S R E M R A W R O O S

P U Z Z E L

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

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

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

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

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

CHOCOLADEMELK

ERWTENSOEP

GLAD 

HAARDHOUT

HANDSCHOENEN

KERSTKRANS

KERSTROOS

KOUD

LICHTJES

MUTS 

OORWARMERS

SCHAATSEN

SJAAL

SNEEUWSCHUIVER

SNEEUWVLOK

SNOWBOOTS

TRUI

VETBOL

VOEDERPLANK

VORST

WINTERJAS

WINTERSNOEI

WIT

IJSBAAN

IJSPEGEL

Stuur de oplossing en uw gegevens 
voor zondag 8 januari 2023 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 de Groei & Bloei agenda 2023 ontvangt. 

De winnaar krijgt hier bericht van.

Oplossing:  

W
o

o
rd

zo
ekerfab

riek.n
l
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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 2023. 

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.



12 december 2022  Inspiratie avond kerst

18 februari 2023  Excursie witlof kwekerij Lof

13 maart 2023  Algemene Ledenvergadering Groei & Bloei

17 april 2023  Groei & Bloei inspiratie avond

24 t/m 27 mei 2023  Gardenista

14 t/m 20 juni 2023  Tuinreis Ierland

Alle data op een rijtje

Kopij aanleveren voor het volgende nummer van 

Groei&Bloei afdeling Noordoostpolder? 

Mail dit dan voor 1 februari 2023 naar benabrug@planet.nl

Kopij aanleveren

Nieuwe leden
We zijn blij dat we weer 7 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



Stichting Steenbreek
Onder het maaiveld

Steeds vaker hebben we te maken met extreme 

weersomstandigheden in ons land. En in een snel tempo 

verdwijnen veel plant- en diersoorten en raken de levende systemen verstoord. 

De toename van verharding heeft negatieve effecten op het welbevinden 

van mens, dier en natuur. Een grotere biodiversiteit zorgt voor stabiele 

ecosystemen die van elkaar afhankelijk zijn. Biodiversiteit maakt de natuur 

veerkrachtiger en zorgt voor schone lucht, voor bevruchting van gewassen 

en voor een gezonde bodem. Het herstel van een rijk bodemleven is de basis 

om klimaatverandering en biodiversiteitsverlies in stad en land het hoofd te 

bieden.

Ruim een kwart van de biodiversiteit op aarde leeft in de grond. Microben, 

springstaarten, regenwormen, mollen: allemaal zijn het bodembewoners. En 

er zijn tal van insecten die hun levenscyclus deels ondergronds door brengen. 

Eén lepeltje grond kan duizenden soorten, miljoenen individuen en zo’n 

100 meter aan schimmeldraden bevatten. Ook planten en bomen kun je tot 

de bodemorganismen rekenen omdat ze via hun wortelstelsels essentiële 

voedingsstoffen in de bodem brengen, waar dan weer bodemdieren van 

leven. Een rijk bodemleven is essentieel voor tal van bodemfuncties zoals 

voedselbron, waterberging, waterzuivering, klimaatbuffer en natuurlijke 

plaagbestrijding.

Het belang van een levende bodem

De afnemende bodembiodiversitei heeft drastische gevolgen voor de 

samenleving en de economie. Denk aan wateroverlast in stedelijke gebied, 

hittestresss, bomen en struiken die verdrogen en bijvoorbeeld de opmars van 

de eikenprocessierups. Gemeenten, waterschappen, provincies, hoveniers, 

bedrijfsleven: iedereen kan een bijdrage leveren aan het herstel van het 

bodemleven. 

Een levende tuin begint bij de bodem

De bodem is misschien wel het belangrijkste onderdeel van jouw tuin: goede 

grond zit namelijk vol met leven en dat is de basis van een levende tuin. Ruim een 

kwart van de biodiversiteit op aarde leeft in de grond. Met een rijk bodemleven 

kunnen planten en (fruit)bomen goed groeien en in de bodem vinden veel 

soorten vogels en andere diersoorten hun voedsel. En een levende bodem helpt 

om water vast te houden en af te voeren indien nodig. Wel zo handig in een tijd 

van droogte of extreme regenval.

Op veel plekken in Nederland gaat het niet goed met de bodem en bodemdieren. 

In een versteende tuin vind je namelijk weinig tot geen leven. En al helemaal niet 

onder de tegels. Terwijl in een groene tuin van alles leeft onder het maaiveld. En 

die bodemdieren zijn bijzonder nuttig ook voor ons als mens.

Leven in de modem

Veel soorten bodemdieren zijn echte afvaleters, ze zoeken naar dode blaadjes 

op de grond. Ze brengen de bladeren en het compost in de bodem om het te 

verteren tot humus. Dit levert weer voedingsstoffen op voor planten en bomen. 

De humuslaag is ook een soort spons waardoor de bodem minder snel uitdroogt. 

In een levende tuin zorgen ijverige wormen voor beluchting van de bodem. De 

gangen die zij aanleggen werken als regenpijpjes waardoor het water nog dieper 

de grond in kan. Het riool wordt daarmee tijdens piekbuien minder belast. Met 

bodembedekkers of voldoende bladeren op de bodem heeft onkruid minder 

snel kans en blijft de bodem ook nog eens langer vochtig. Dat scheelt weer 

water geven en het is fijn voor de bodemdieren.

Een gezonde en levende tuin

In de herfst kun je nog steeds lekker buiten aan de slag. Kijk eens goed rond in 

jouw tuin. Zijn al die tegels wel echt nodig? Met meer groen in de tuin hebben 

veel soorten (bodem)dieren weer een plek om te leven. In het najaar kun je 

bladafval en afgestorven plantenresten gewoon laten liggen. Heel veel soorten 

dieren halen hier de hele winter voedsel uit of kiezen het als plekje voor hun 

winterslaap. Op een natuurlijke manier en helemaal gratis wordt met dank aan 

de bodemdieren gezorgd voor bemesting en verbetering van de bodem. Zo help 

je in eigen tuin mee aan het herstel van het bodemleven.

Help mee aan het herstel van 

het bodemleven in Nederland

Meer weten?
steenbreek.nl/onder-het-maaiveld-tuinbezitters 

Bron: www.steenbreek.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

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

kers violet blauw

wit antraciet mint

Word lid van Groei&Bloei voor  

€ 57,25 voor 2023
Je wordt lid voor het  jaar 2023 met € 20,- korting

Of voor € 77,25 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)

34



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


