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Lezingen
Van regenwoud tot woestijn, nationale parken in
het westen van de Verenigde Staten door Jolande
Schoemaker
Datum: woensdag 20 februari
Tijd: vanaf 20.30, na de algemene ledenvergadering
Locatie: AOC Terra, Noordbargerstraat 75, Emmen

Deze lezing wordt gehouden aansluitend aan de
jaarlijkse ledenvergadering. Jolande geeft in deze
lezing een beeld van de ongelofelijke veelzijdigheid
van de natuur in het westen van de Verenigde Staten.
Van de flora van de Rocky Mountains tot de reusach-
tige sequia's, van prachtige tuinen tot droge woestijn.
Er is veel te zien en te beleven.
 
Nederland zoemt door Peter Posthumus van het
Drents Landschap
Datum: woensdag 20 maart
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Locatie: AOC Terra, Noordbargerstraat 75, Emmen
Toegang gratis voor leden. Introducéés betalen €3,50
inclusief koffie/thee

Wat zoemt er zoal in Nederland? Dat is meer dan
alleen de bijen (waar we natuurlijk onmiddellijk aan
denken), of de muggen (waar we liever niet aan
denken). Kom kijken en luisteren naar deze boeiende
lezing over kleine en grote zoemertjes en leer hoe
nuttig ze zijn, ook in onze tuin.
 
Lief en Leed van Clematissen door Otto Goeman
Datum: 17 april
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Locatie: AOC Terra, Noordbargerstraat 75, Emmen
Toegang gratis voor leden. Introducéés betalen €3,50
inclusief koffie/thee.
 
In de loop der jaren heb ik met zo’n honderd soorten

clematissen in onze tuin veel lief maar ook het nodige
leed meegemaakt. Daar kan ik wel het een en ander
over vertellen. In al zijn variatie is het een fascineren-
de  plantenfamilie. Het zijn ook mooie fotogenieke
bloeiers. Honderd soorten clematissen lijkt veel maar
stelt nog niet zoveel voor als je het vanuit het oogpunt
van de  verzamelaar bekijkt, wetend wat er allemaal
op de markt is. Dus enige zelfbeheersing, zicht op wat
aanschaffingswaardig is en wat het wel en niet zal
doen is dan nuttig. Ter sprake komt wat je kunt zeggen
over optimale groeicondities en de verzorging waarbij

hoe te snoeien een belangrijk aandachtspunt is. En
waar verder op te letten bij de aanschaf. Welke plan-
ten worden aanbevolen door de International Clema-
tis Society, waarvan ik  lid ben en welke zullen het het
beste doen bij ons.  Ziekten en plagen en hoe die te
bestrijden. Hoe ga je om met het leed dat je overvalt
als je 's avonds ziet dat er de volgende dag wel eens
prachtige bloemen uit de knoppen zouden kunnen
komen en je 's ochtends een zo op het oog reddeloos
stervende plant aantreft. Het zal in een PowerPoint-
presentatie allemaal aan het oog voorbij trekken.
 
Otto Goeman

Tegel eruit, plantje erin
Datum: 23 maart
Locatie: Intratuin Emmen
Tijd: 10.00-15.00 uur
 
23 maart is er weer de landelijke activiteit “Tegel eruit,
plantje erin”. Deze actie wordt gehouden in samen-
werking met de Intratuin. Komt u ook naar Intratuin
Emmen met een tegel om deze te ruilen voor een leuk
plantje? Doe mee tegen de verstening en voor de
vergroening van Nederland.
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Bloemschikken
Paasworkshop
Datum:10 april
Tijd: Inloop vanaf 19.00 uur, start 19.30 uur.
Locatie: AOC Terra, Noordbargerstraat 75 Emmen
Kosten: € 15,- voor leden en € 17,50 voor introducées

 
Komt u ook op
woensdag 10
april op onze
Paasworkshop?
Inloop is vanaf
19 uur en we
beginnen om
19.30 uur. We
gaan een stuk
zoals op de foto
maken. Hiervoor
neemt u zelf een
windlicht met pas-
sende schotel
mee. In het
voorbeeld heb-
ben we een

windlicht met een hoogte van ca. 24 cm gebruikt, met
een halsopening van ca. 15 cm. Een iets groter of iets
kleiner windlicht is geen probleem als de schotel maar
net de halsopening afdekt (gebruikt is een plastic
waterschotel maar een gebaksbordje wil ook goed).
Vindt u een windlicht als ondergrond niet mooi dan
kunt u een schotel met een diameter van ca. 15/16 cm
meenemen waarop u het bovenste deel maakt. Dit
kunt u dan vrij op de tafel zetten of op een mooie
sierschaal plaatsen. Naast het windlicht en de schotel
neemt u ook uw eigen snoeischaar en mes mee. De
kosten voor deze workshop zijn € 15,- voor leden en
€ 17,50 voor niet-leden. Let op: er is een minimum
aanmelding van 10 personen en er kunnen maximaal
15 mensen aan deze workshop deelnemen. Uw in-
schrijving is pas geldig nadat het verschuldigde be-
drag overgemaakt is. Zie ook pagina 5 linksboven voor
de inschrijvingsprocedure.
 
Noord Nederlands Bloemschik Evenement!!!
Datum: 6 april
Locatie: mfc De Wier, De Telle 21, 9247 BH Ureterp
 
Lijkt het u ook leuk om een keer mee te doen aan een
heus bloemschikevenement? Dan is dit uw kans! Op
6 april aanstaande organiseren de 3 noordelijke pro-
vincies samen het NNBE (Noord Nederlands Bloem-
schik Evenement). U kunt deelnemen als beginner en
als gevorderde. De kosten zijn € 35,- voor leden en
€ 45,- voor niet-leden. Wilt u deelnemen dan moet u

zich vóór 1 maart aanstaande opgeven. Ook het in-
schrijfgeld moet voor deze datum overgemaakt zijn op
bankrekening NL82INGB 0008 3490 80 tnv KMTP
Friesland onder vermelding van: NNBE-bijdrage en
uw naam en woonplaats. Via nnbe.groei@gmail.com
kunt u nadere informatie en een inschrijfformulier

krijgen. Wilt u niet zelf meedoen, maar wel de bloem-
schikdemonstratie 's middags bijwonen? Dat kan!. U
moet zich wel vantevoren opgeven via nnbe.groei@g-
mail.com om zeker te zijn van een plaats. Deelname-
kosten voor de demonstratie zijn € 5,-.
 
Bloemschikken op Gardenista
Locatie: Kasteel Ophemert, Dreef 2, 4061 BL
Ophemert
Tijdens het tuinevenement van Gardenista kunt u
genieten van stukken gemaakt door de beste bloem-
schikkers van Nederland. Degene die op het NNBE
het mooiste stuk maakt mag zonder meer meedoen.
Anderen moeten zich van tevoren aanmelden en
voorbeelden van hun werk opsturen ter beoordeling.
De beste bloemschikkers worden vervolgens uitgeno-
digd voor deelname. Lijkt het u een mooie uitdaging?

Kijk dan op www.gardenista.nl voor de voorwaarden.
U kunt ook een mail sturen naar bloemschikken@gar-
denista.nl. Let op! Aanmelden als deelnemer aan het
bloemschikken kan tot 1 maart!
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Algemene ledenvergadering
Datum: 20 februari
Tijd 19.30 - 20.30
Locatie: AOC Terra, Noordbargerstraat 75, Emmen
Toegang alleen voor leden.
 
We nodigen u uit voor de algemene ledenvergadering
2019 KMTP afdeling Emmen
Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen 21 februari 2018
4. Mededelingen
5. Sociaal jaarverslag 2018
6. Financieel jaarverslag 2018
7. Verslag kascontrolecommissie, decharge penning-
meester voor 2018
8. Benoeming nieuw kascommissie 2018
9. Begroting 2019
10. Samenstelling bestuur. Toon Liefkens treed af als
penningmeester. Martha Hazenberg heeft zich kandi-
daat gesteld voor deze functie. Voorzitter Imke Boe-
lema heeft er 4 jaar op zitten en is nog herkiesbaar.
Anderen kunnen zich ook nog kandidaat stellen voor
de functie van voorzitter of penningmeester tot een
uur voor de vergadering.
11. Rondvraag
12. Sluiting

Plantenruilbeurs
Datum: 10 april:
Locatie: AOC Terra, Noordbargerstraat 75, Emmen
Tijd: planten aanleveren vanaf 9.30, ruilen begint om
10.00 uur.
Er wordt gratis geruild.
 

We hopen natuurlijk op mooi weer, zodat we al vroeg
heerlijk de tuin in kunnen. In elk geval kunnen we al-
vast eens gaan kijken welke planten gescheurd of
gestekt moeten worden en waar iets nieuws nodig is.
De plantenruilbeurs is bij uitstek de mogelijkheid om
nieuwe planten te scoren voor uw tuin en anderen te
verrassen met planten waar u zelf teveel van heeft.
Alles is welkom: tuinplanten, groenteplanten, zaden.
Ook als u niets te ruilen heeft, maar wel graag wat
nieuwe planten krijgt bent u van harte welkom. Er is
altijd genoeg, ook voor de beginnende tuinier en
mensen die hun tuin opnieuw aanleggen. Het is ge-
zellig, de planten zijn gratis, en als bonus is en koffie
en thee met traditioneel iets lekkers. De leden die
vaker komen weten het: kom op tijd! De mooiste en
meest bijzondere planten zijn altijd snel weg. Tot ziens
dus op 10 april.

Van de bestuurstafel
We hebben weer een nieuw tuinjaar voor de boeg.
Sneeuwklokjes en krokussen staan al te trappelen van
ongeduld in de tuinen waar de eigenaren zo vroeg
mogelijk weer willen gaan genieten. Voordat we het
weten is het al weer voorjaar. Ik heb er in ieder geval
weer zin in, maar van mij mag het wel wat minder warm
en vooral minder droog worden dit jaar.
We hebben al een heel programma met leuke activi-
teiten voor u samengesteld en hopen u weer vaak te
zien, eerst op de Algemene Ledenvergadering op 20
februari.
Toon Liefkens neemt dan afscheid als penningmees-
ter na 8 jaar in het bestuur. We danken hem hartelijk
voor al het werk dat hij voor de vereniging heeft verricht
niet alleen als penningmeester. Toen de functie van
secretaris vacant was, nam hij ook die taken voor een
groot deel over èn hij beheert de website! We zullen
zijn inbreng missen. Gelukkig hebben we Martha
Hazenberg bereid gevonden het penningmeester-
schap over te nemen.
Ondergetekende heeft er inmiddels ook al weer 4 jaar
op zitten als voorzitter maar is nog herkiesbaar.
Andere kandidaten voor de functie van voorzitter of

penningmeester kunnen zich tot een uur voor de al-
gemene ledenvergadering melden bij het bestuur.

Imke Boelema

Welkom nieuwe leden
Het is altijd weer fijn om nieuwe leden te mogen be-
groeten. Dat houdt de vereniging levend. We heten
van harte welkom:
 
Mw. Lubben uit Emmen
Mw. Alting uit Emmen
Mw. Van Loo-Boogaard uit Emmen
 
Graag zien we u bij onze komende activiteiten.
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Colofon
Bestuur:
Voorzitter:Imke Boelema,
email:  imkeboelema@gmail.com 
0591-616239
Secretaris: Jannie Veldman-Tempelman
email : jannieveldmantempelman@hotmail.com
Penningmeester:Toon Liefkens, 
email: aliefkens@ziggo.nl
0591 - 677910
Bestuurslid/Coördinator bloemschikken: Femmy
Kuiper-Knol
email:  Femmy.knol@home.nl 
Bestuurslid: Geke Wouda
email: hgwouda@home.nl
Bestuurslid: Margreet Mulder-Ambergen
email:  peter.margreet@gmail.com
Algemeen email adres: info@emmen.groei.nl
 
Redactie afdelingsblad:
Jolande Schoemaker. Artikelen kunt u sturen naar
info@emmen.nl. Ook vragen en opmerkingen zijn
welkom.
Website: www.emmen.groei.nl
 
Algemene aanmeldingsprocedure activiteiten: Zie
pagina 5 links boven

Open Tuinen Weekend en
Open Tuinen Carrousel Dren-
the 2019
We zijn weer op zoek naar enthousiaste tuineigenaren
die hun tuin willen open stellen voor deelname aan
het Landelijk Open Tuinen Weekend en de Open
Tuinen Carrousel.
Het Landelijk Open Tuinen weekend valt dit jaar op
15 en 16 juni. Op 7 en 8 september is onze afdeling
aan de beurt voor de Open Tuinen Carrousel. Dit jaar
start de Open Tuinen Carrousel in mei, dat betekent

dat iedereen de kans krijgt om zijn/ haar tuin twee keer
per jaar open te stellen. Ook is het mogelijk om je tuin
1 dag in het weekend open te stellen (alleen op zater-
dag of alleen op zondag). Het overzicht ziet er als volgt
uit:
25 en 26 mei Hoogeveen en Meppel
15 en 16 juni Landelijk Open Tuinen Weekend (Alle
afdelingen in Drenthe kunnen meedoen.
13 en 14 juli Roden en Zuidlaren
10 en 11 augustus Assen en Beilen
07 en 08 september Coevorden en Emmen
Nieuw dit jaar is dat alle tuinen op de flyer komen ook
als je alleen meedoet met het Landelijk Open Tuinen
Weekend. Als u op de site van De Open Tuinen
Carrousel Drenthe vermeld wilt worden dan moet u 2
foto’s en een beschrijving van uw tuin opsturen.
Wilt u meer informatie neem dan contact op met
Jannie Veldman. (tel.0591553707)
Opgave vóór 22 februari via de mail info@emmen.
groei.nl  met vermelding van je adres en telefoonnum-
mer. Geef ook duidelijk aan op welke data je de tuin
openstelt. De beschrijvingen van de tuin en de foto’s
moeten binnen zijn op 22 maart.
We hopen op een grote deelname en gezellige
weekenden!!

Op bezoek bij andere
afdelingen
Hierbij een greep uit de programma's van andere
Drentse afdelingen. Voor meer informatie kunt u te-
recht op de aangegeven websites.
 
Assen (www.assen.groei.nl)
14 maart 2019. Lezing ”Een botanische reis van Alpen
naar de Dolomieten”. door Arie Vermeer.
28 en 29 juni: 2 daagse tuinenexcursie “Rondom het
IJsselmeer”
Een leuk en gevarieerd programma met tuinen in
Friesland, Noord-Holland en Overijssel.
 
Beilen (www.beilen.groei.nl)
Woensdag 13 maart: Lezing Natuurlijk tuinieren door
Maik van Lommel.
 
Coevorden (www.coevorden.groei.nl)
Maandag 1 april: Lezing over de tuinen van Mien Ruys
door Monique Bruins Slot
 
Hoogeveen (www.hoogeveen.groei.nl)
Donderdag 14 februari: Lezing “Fietsend door Chili”
door Gerda Marsman
Woensdag 24 april: Lezing over Water in je tuin door
Yvon van der Meer.
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Excursies
Gardenista
Data: Woensdag 15 t/m zaterdag 19 mei
Locatie: Landgoed Ophemert, Dreef 2, 4061 BL
Ophemert

Wo 15 t/m Zo 19 mei 2019 wordt het landgoed Ophe-
mert de plek waar je alles kunt vinden omtrent groen
en groenbeleving. Gardenista is een tuinbeurs. Een
tuinevenement. Maar tegelijk ook veel meer dan dat.
Het is een bijzondere samensmelting van de groene
wereld met amusement en gastronomie. Naast groe-
nexperts, heerlijke gastronomie onder andere uit de
eigen moestuin, bloemschikkunst en amusement is
het een plek waar je inspiratie kunt opdoen voor je
eigen tuin en advies kunt inwinnen over een eigen

tuinontwerp of tuin-
vraag.
Inmiddels hebben veel
kwekers en andere
bedrijven zich aange-
meld voor het evene-
ment. Naast de sier-

tuin en bijzondere planten is er ook aandacht voor de
(biologische) moestuin. Verder worden er verschillen-
de showtuinen aangelegd, zijn er bedrijven die tuin

gerelateerde producten laten zien, zijn er mooie
bloemstukken te bewonderen en kan er ook nog lekker
gegeten worden. Uiteraard is er ook aan de kinderen
gedacht.

Voor de leden die van een bezoek aan dit festijn graag
gezamenlijk dagexcursie willen maken, zal het be-
stuur proberen vervoer per auto te combineren. Naast
meer gezelligheid, kunnen daardoor ook leden zonder
eigen vervoer mee. Bovendien scheelt het in de
transportkosten. Heeft u belangstelling? Stuur even
een mailtje naar info@emmen.groei.nl en geef daarbij
ook aan op welke dag uw voorkeur heeft.
 
Dagexcursie naar de Noordoost polder
Datum: 6 juli
Tijd: verzamelen om 8.15, vertrek 8.30 vanaf AOC
Terra, Noordbargerstraat 75 Emmen
Kosten: 30€ voor leden en 55€ voor niet leden
 
Voor deze excursie hebben we een mooi programma
geregeld met maar liefst 4 tuinen, waarvan 1 met

plantenverkoop. We vertrekken om 8.30. Er wordt
gezorgd voor koffie, thee, lunch en aan het einde van
de dag nog een drankje in de laatste tuin. Waar gaan
we allemaal naar toe?
We bezoeken eerst de tuin van  Lipkje Schat in Bant.
Vanaf 1988 zijn op 3500m2 9 sfeervolle tuinen ge-
creëerd met elk een eigen karakter, die samen toch
een harmonieus geheel vormen. Veel rozen, clema-
tissen, vaste planten, bloeiende heesters, siergrassen
en eenjarigen worden samengebracht in kleurrijke,

Meppel (www.meppel.groei.nl)
Donderdag 14 februari: Lezing “De geschiedenis van
de tuinarchitectuur” door Els de Weijer.
 
Roden (www.roden.groei.nl)
Zondag 10 maart: Violenfestival in ‘De Paardestal’,
Hooghaar 1, Peize. Open van 11.00 uur tot 16.00 uur,
gratis toegang.
 
Zuidlaren (www.zuidlaren.groei.nl)
Maandag 25 maart: Dialezing “Flora van de West- en
de Oostkaap”door Hans Huizing      
Reisverslag van unieke flora en fauna in het  prachti-
ge landschap van Zuid Afrika. Met bollenverkoop!
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Indien onbestelbaar retour: Vastenow 154 7885AP Nieuw-Dordrecht

Doorlopende agenda
20 februari:  Algemene ledenvergadering, aanvang
19.30, aansluitend lezing over nationale parken in het
westen van de Verenigde Staten door Jolande
Schoemaker. Locatie AOC Terra
20 maart: lezing “Nederland zoemt” door Pieter
Posthumus van Drents Landschap. Locatie AOC
Terra
23 maart: actie Tegel eruit, plantje erin. Locatie Intra-
tuin Emmen
6 april: Noord Nederlands Bloemschikevenement,
Multifunctioneel Centrum De Wier, De Telle 21,
9247BH Ureterp
10 april: Paasworkshop, inloop vanaf 19 uur, we be-
ginnen om 19.30. Locatie AOC Terra
13 april: voorjaarsplantenruilbeurs planten brengen
vanaf 9.30, ruilen v.a.10.00 uur, locatie AOC Terra
17 april: lezing “Lief en leed van clematissen” door
Otto Goeman. Locatie AOC Terra
15-19 mei: Gardenista, Kasteel Ophemert, Dreef 2,
4061BL Ophemert
8 t/m 16 juni Nationale Tuinweek 8 t/m 16 juni
15/16 juni Landelijk open tuinen weekend van Groei
en Bloei
6 juli dagexcursie NO polder, mooi programma met 4
prachtige tuinen waarvan 1 met plantenverkoop.
Verzamelen 8.15, vertrek 8.30 uur vanaf AOC Terra
Emmen
5/6 september: Open Tuinen Caroussel Drenthe Af-
delingen Emmen/Coevorden.
 
Adres AOC Terra: Noordbargerstraat 75, Emmen
 

weelderige borders. (www.lipkjeschat.nl).
Daarna gaan we naar de Goldhoorngardens van Elly
Kloosterboer. Een verrassende Engelse tuin op 4000
m2. De tuin wordt gekenmerkt door golvende lijnen en
idyllische plekjes. Mooi op elkaar afgestemde kleuren-
combinaties en variatie in bloem- en bladvormen. Er
is ook een leuke landleven winkel. We gebruiken in
deze tuin de lunch. (www.goldhoorngardens.nl).
Na de lunch gaan we door naar De Pegasushof van
Jan en Elly Giesen-Quartel. Voorheen een boerentuin
met aangrenzende paardenwei, is de tuin 10 jaar
geleden opnieuw aangelegd. De structuur wordt be-
paald door taxus- en buxushagen, vijvers en een
modern terras aan één van die vijvers. Binnen het
strakke kader veel vaste planten en heester. Er is een
fruitbomenlaan met schaduwplanten als onderbeplan-
ting. (www.pegasushof.nl).

We sluiten de dag af met een bezoek aan De Stek-
kentuin van Wies Voesten. Zo’n 30 jaar geleden is de
tuin over de kop gegaan en zijn de strakke lijnen uit
de tijd van de eerste pioniers omgetoverd tot speelse,
rond golvende borders, met later nog een vijver en
een eilandborder erbij. In de loop der jaren is blad-
structuur, -vorm en -kleur een belangrijke rol gaan
spelen. Om ook zonder bloei een boeiende tuin te
creëeren, is gebruik gemaakt van grijze, rode, gele en
bontbladige planten, heesters en bomen. Zo’n 4 m
beneden de zeespiegel wil het goed groeien op de
vruchtbare zavelgrond. Steeds werd weer een stukje
van het grote erf ingepikt om stekken van te veel uit-
dijende planten neer te zetten, eerst als 2e tuin, maar
uiteindelijk geworden tot een hobbykwekerijtje waar
de planten uit de volle grond verkocht worden.


