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Van de bestuurstafel
Het voorjaar lijkt soms meer op zomer, we hebben
alweer gesnakt naar regen. Veel mensen zijn al aan
het sproeien geweest. Nu het gelukkig weer even wat
koeler is, kunnen we nog even genieten van de
voorjaarsbloeiers en de bloembollen. Maar in de rozen
zitten al weer de eerste knoppen, de blauwe (of witte )
regen bloeit volop. Alle tuiniers hopen op een minder
hete en vooral minder droge zomer dan vorig jaar. We
zullen het zien.
Op 15/16 juni zijn er tuinen te bezoeken in het kader
van de landelijke open tuinen dag van Groei en Bloei.
De Drentse Open Tuinen Carrousel gaat de hele
zomer door, op 7 en 8 september is onze afdeling
samen met Coevorden aan de beurt.
Op zaterdag 6 juli hebben we onze jaarlijkse dagex-
cursie met weer een heel mooi programma (zie verder
op pagina 3). Er zijn nog plaatsen vrij in de bus, dus
geef u snel op. Als u zelf ideeën heeft voor excursies,
lezingen of andere activiteiten laat het ons dan vooral
weten, dan kunnen we daar op inspelen.
Voor de rest van het jaar is het programma ook al rond
en we hopen u op 21 september te zien bij de sei-
zoensopening in mijn tuin.
Het bestuur wenst u alvast een hele fijne zomer.
 
Imke Boelema

Open tuinen
Dit jaar gaat de Open Tuinen Carrousel Drenthe voor
de derde keer plaats vinden, ditmaal in mei, juli, au-
gustus en september. De afdelingen Emmen en
Coevorden doen mee in september. Daarnaast is op
15 en 16 juni het Landelijk Open Tuinen weekend. Er
doen in totaal 93 tuinen in Drenthe mee aan deze
evenementen. Informatie over alle tuinen, de adres-
sen en openingsdata vindt u op de website: www.
opentuinencarrouseldrenthe.nl. Hieronder een over-
zicht van de tuinen van onze afdeling. Op pagina 8
vindt u een overzicht van de tuinen van Emmen en
Coevorden, de adressen en de openingsdagen.
 
Tropisch Weerdinge, Weerdinge
Tropisch Weerdinge is een tropische tuin waar u via

diverse paden langs water-
lopen, bananenbomen, vele
soorten bamboe en palm-
bomen loopt met achter
elke bocht weer een nieu-

we verassing. Er is koffie, thee en drinken te verkrijgen
en u kunt gebruik maken van de diverse zitjes in de
tuin. Ontspannen en rustig genieten van al het bijzon-
dere groen om u heen.

Reuvers, Bureau voor Groene Ruimte, Oud-
Aalden
U kunt hier in een onge-
dwongen sfeer leuke en
verfrissende ideen op-
doen. Engelse borders,
Japanse diepte tuin, strak-
ke vijvertuin, loofgang met

vele soorten rambler rozen en natuurlijk de kikkerpoel
gelegen in de prachtige bloemenweide.
 

Familie Boelema, Emmen
Tuin is 3000 m2 en is nog
volop in ontwikkeling.
Grote ronde vijver van 9 m
in diameter. Oude en nieu-
we bomen. Borders met
vaste planten, rozen en
siergrassen, aangevuld met

eenjarigen.
 
Heemtuin Looackerhof, Emmen

De tuin bestaat uit ca drie
hectare grond, er staan
oude Drentse fruitboom-
rassen in, een volkstuin,
twee vijvers met verschil-
lende soorten kikkers, sa-
lamanders en kroeskar-

pers. Er is een blote voetenpad en een bosgedeelte.
Verder zijn er diverse zitjes.
 
Fam. Vos, Emmer-Compascuum

Leuke liefhebberstuin met
prachtige borders met veel
mooie Buxus creaties.
Achterin 3 kassen voor to-
maten pepers courgettes
etc. In de winter zijn deze
kassen bevolkt met alle
buitenplanten die de winter

hier overleven. Ook zijn er nog 3 prachtige vijvers te
bewonderen.
 
Fam. Schoemaker, Nieuw-Dordrecht

Grote tuin van ongeveer
22.000 m2, voor de helft
als tuin aangelegd en voor
de helft als vogelbos. De
tuin bevat onder andere
een boomgaard, een klei-
ne moestuin, een rododen-

drontuin, een rozentuin en een grassentuin. De tuin is
ook een tuinreservaat en biedt plaats aan veel dier-
soorten.
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Pluktuin Klazienaveen, Klazienaveen
Tuin van ongeveer 3500
m2 met veel verschillende
soorten bloeiende struike-
n, fruitbomen, vaste plan-
ten en éénjarigen. In de
zomermaanden kun je te-
gen een geringe vergoe-

ding bloemen komen plukken. Op het zonnige terras
kun je heerlijk genieten van een kopje koffie of thee.
 
Geesje Jeuring, Schoonebeek
Tien jaar geleden trok Geesje na haar scheiding in

een oud en afgeleefd huis, maar
met een tuin. In die 10 jaar heeft
ze het omgetoverd tot haar
eigen paradijsje, met mooie
bomen en struiken, klimplanten
en schaduwplanten. Er lopen
kippen met kuikentjes rond om
het compleet te maken.
Let op! Deze tuin is later aan-
gemeld en staat niet in de
folder!

 
 
 
De levende tuin
Het thema van de Groei & Bloei Nationale Tuinweek
2019 is: De levende Tuin.
De natuur begint op je eigen drempel, je hoeft er niet
ver voor weg. Met wat aandacht en kleine aanpassin-
gen haal je de natuur naar jouw tuin of balkon. Met
een klimplant, voederplek of schuilplaats in je tuin kiest
een toevallige passant zoals een zanglijster, salaman-
der, vlinder, bij of egel jouw tuin tot vaste stek.
 

5 tips voor meer natuur in je tuin:
Vogeldis: Bloeiende struiken en bomen in de tuin
trekken rupsen en insecten aan en zijn daarmee een
vrolijke dis voor vogels. In het najaar eten de vogels
bessen en zaden van klimop en vuurdoorn. Hang in
de winter een voedersilo voor ze op.
Minivijver: Van een schaal of kleine bak maak je snel
een minivijvertje. Vogels en egels komen hier drinken,

libellen en kikkers vangen er insecten en vinden er
plekjes voor hun eitjes.
Vlinderkroeg: Vlinders drinken van bloemen met veel
nectar, maak een vlinderkroeg van lavendel, ereprijs
en marjolein! Rupsen doe je een plezier met planten
met veel  bladeren, voor ze zich ontpoppen tot vlinder
eten ze zich hier mee vol.
Rommelhoekje: Egels en padden zoeken graag
beschutting in een rommelhoek. Ze schuilen er en
gebruiken het als nestplaats. Maak zo’n hoekje van
een stapeltje stenen, een takkenhoop of wat afgeval-
len blad.
Een heg vol leven: Met een heg en klimop creëer je
plekken waar vogels en vlinders schuilen en voedsel
vinden. Een heg verbindt je tuin ook met leefgebieden
van dieren buiten de tuin.
Jannie Veldman

Excursie 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
Graag zo spoedig mogelijk opgeven! Vol is vol!
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.
De 3500m2 grote tuin van Lipkje Schat in Bant.

Kleurrijke, weelderige borders in 9 sfeervolle tuinen-
kamers elk met een eigen karakter en bijzondere
beplanting. (www.lipkjeschat.nl).
De verrassende 4000 m2 grote Engelse tuin Gold-
hoorngardens van Elly Kloosterboer. Golvende lijnen
en idyllische plekjes, mooi op elkaar afgestemde
kleurencombinaties en variatie in bloem- en bladvor-
men. Er is ook een leuke landleven winkel. We gebrui-
ken in deze tuin de lunch. (www.goldhoorngardens.
nl).
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In de Pegasushof van Jan en Elly Giesen-Quartel
wordt de structuur bepaald door taxus- en buxusha-
gen, vijvers en een modern terras aan één van die
vijvers. Binnen het strakke kader veel vaste planten

en heesters, en een fruitbomenlaan met schaduw-
planten als onderbeplanting. (www.pegasushof.nl).
Tenslotte De Stekkentuin van Wies Voesten, waar
mooie bladvormen een belangrijke rol vervullen. De
naam zegt het al: er wordt hier veel gestekt. Die
stekjes vonden ooit een plekje in de steeds groter
wordende tuin, maar worden nu verkocht in de winkel
van de hobbykwekerij. Een mooie gelegenheid om
planten te kopen. We verwachten rond 17.30 uur weer
terug te zijn.

Terugblik
Lezing Lief en Leed van Clematissen
De heer Otto Goeman heeft ons op 17 april meege-
nomen naar zijn tuin waar ongeveer 150 verschillende
clematissen hun plekje hebben gevonden. Een bonte
verzameling in een tuin van ongeveer 50 jaar oud.
Prachtige foto's vergezelden zijn clematisverhaal.
Boeiend vertelde hij over de vele verschillende soorten
en de reizen die hij maakte naar verre landen om de
oorspronkelijke groeiplaats van de clematissen te
vinden. Natuurlijk zijn clematissen niet allen maar
mooi, soms zijn ze ook lastig. Hij heeft ons tips gege-
ven om ziekten aan deze planten te voorkomen, soms
heel simpel, soms heel rigoureus (totaal verwijderen).
De toepassingen en standplaatsen van clematissen
zijn soms heel verrassend, eigenlijk staan ze nooit
langs een hek maar klimmen ze speels door bomen
en/of heesters wat eigenlijk altijd een prachtige aanblik
oplevert. Ook snoeien en bemesting werden uitge-
breid behandeld zodat de aanwezigen met een ver-
nieuwd "vakkundig" animo met clematissen aan de
slag kunnen gaan.
 
Geke Wouda
 
Plantenruilbeurs.
 

 
Zaterdagmorgen 13 april was de plantenruilbeurs.
Deze werd gehouden op het plein van het AOC Terra.
De weergoden waren ons goed gezind. We konden
heerlijk buiten in het zonnetje zijn, echter wel met een
fris windje. Op het plein stonden bankjes en nieuwe
picknicktafels. Deze laatste konden we prima gebrui-
ken voor koffie/thee en paasbrood. De plantenliefheb-
bers druppelden vanaf 9.30 uur binnen. De meege-
brachte plantjes werden neergezet en om 10.00 uur,
na de opening, begon het ruilen. De opkomst was
goed. Gezellig druk !! Om 11.00 uur waren de plantjes
verwisseld van eigenaar en ging iedereen tevreden
naar huis. Ook het zonnetje verdween.
We kunnen terugkijken op een geslaagde morgen.
 
Margreet Mulder

Opening seizoen 2019/2020
Datum: Zaterdag 21 september
Locatie: de tuin van Imke Boelema, Oude Zuidbarger-
straat 7, Emmen.
Tijd: U bent van harte welkom voor een hapje en een
drankje van 15-17 uur.
 
De high tea van vorig jaar in de tuin van Jannie
Veldman is zo goed bevallen, dat we ieder jaar het
nieuwe activiteitenseizoen feestelijk willen starten. Dit
jaar stelt Imke Boelema haar tuin ter beschikking voor
dit evenement. Kom gezellig langs en ontmoet oude
bekenden en nieuwe gezichten in een informele sfeer.
Leuk om ervaringen van de afgelopen zomer uit te
wisselen en vooruit te kijken naar de komende activi-
teiten. Welkom allemaal!
Het bestuur

Aangeboden 
Ik heb nog wat tomaten en paprika planten over:
Herzfreude (rode vroege), Yellow Perfection (gele
zoete saladetomaat), Cherrytomaten (zaad van Tene-
rife meegenomen, verder geen gegevens)
Paprika Oro, kleine gele puntpaprika
Afhalen graag vóór 21 mei bij Jolande Schoemaker,
Vastenow 154, Nieuw-Dordrecht, tel 0591-390407
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Voorzitter: 
Imke Boelema, 
e-mail:  imkeboelema@gmail.com  Telefoon: 0591-616239 
Secretaris: 
Jannie Veldman-Tempelman 
e-mail :  jannieveldmantempelman@hotmail.com 
Penningmeester: 
Martha Hazenberg  
e-mail: m.hazenberg@planet.nl. Tel: 06-22968311  
Bestuurslid /Coördinator bloemschikken: 
Femmy Kuiper-Knol 
e-mail:  Femmy.knol@home.nl  
Bestuurslid  
Geke Wouda 
email: hgwouda@home.nl 
Bestuurslid 
Margreet Mulder-Ambergen 
e-mail:  peter.margreet@gmail.com 
 
Redactie afdelingsblad: Jolande Schoemaker 
Artikelen kunt u sturen naar info@emmen.groei.nl. Ook vra-
gen en opmerkingen zijn welkom 
Website: www.emmen.groei.nl 
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NNBE 6 april 2019

Zaterdag 6 april vertrokken Toon, Gerrit en Marion
vroeg in de morgen naar Ureterp waar het Noord
Nederlands Bloemschikevenement 2019 werd geor-
ganiseerd. Tijdens onze rit naar Ureterp vroegen we
ons af of wij nu de juiste afvaardiging van afdeling
Emmen waren, gezien onze gebrekkige ervaring met
bloemschikken. Gelukkig hadden we ons opgegeven
bij de beginners, dus dan kunnen ze je niks maken
toch? Dat het om een wedstrijd ging was voor ons niet
belangrijk, de ervaring leek ons des te leuker. De
meeste deelnemers waren natuurlijk dames, op nog
2 andere mannen na. Gerrit en Toon voelden zich
hierdoor wel heel bijzonder. We wisten niet wat we
van de wedstrijd konden verwachten en de praktijk
viel niet tegen. Ieder stond achter een keurig tafeltje,
met een afvalzak vastgeplakt aan de tafel en een
emmer met oase en bloemmateriaal. Een hele grote
vaas op de tafel en daar moest iets in gemaakt worden.
Al het materiaal in de emmer moest worden gebruikt
in een Alzijdig bloemstuk. We kregen daar 1,5 uur de
tijd voor. Spannend! Ieder keek een beetje om zich
heen wat de anderen gingen doen. Er zaten hele lange
rechte dunne takken bij, wat moest je daar nu mee.
Niet gehinderd door enige kennis duwde Marion de
grote rode bladeren met witte aar (Anthurium) met het
buisje en al in de oase, alles moest immers gebruikt
worden? Toon ging voortvarend te werk en was als
eerste klaar! Hij ging zich vervolgens met anderen
bemoeien, wat niet helemaal de bedoeling was. Klaar
zijn betekent wegwezen.
In de middag gaf Hans Zijlstra, een wereld topper in
de Bloem en Design wereld, een bloemschikdemon-
stratie. Hij deed een flitsend verhaal over zijn wereld-
kampioenschap in Amerika waar hij voor Nederland
uitkwam. Ondertussen maakte Hans vier enorme
bloemstukken die verloot zouden worden. Hoe ver-
voer je dat en waar zet je het neer? Gelukkig wonnen
we niks...

En dan de nabespreking van de wedstrijd. Wij drieën
kregen de twijfelachtige eer dat al onze werkstukken
werden getoond! Die van Marion vanwege de buisjes
die ze in de oase had geduwd (helemaal fout), die van
Toon omdat dat wel een mooi, maar geen Alzijdig (!)
stuk was. Gerrit’s stuk werd besproken vanwege de
leuke vondst van het gebruik van het anjerblad tussen
de bloemen van de anjers. De winnaar van de gevor-
derden kreeg een Golden Ticket voor Gardenista. Aan
het eind van de middag konden we elkaars bloemstuk-
ken bekijken en kennis nemen van het commentaar
van de jury. Toon en Marion waren blij met hun vol-
doende. Gerrit scoorde goed! Kortom, we beleefden
een geweldige dag. Het was allemaal nieuw voor ons
en daardoor heel interessant!
Toon, Gerrit en Marion.
 
(Dit artikel is ingekort in verband met de beschikbare
ruimte. Voor de volledige versie zie onze website)
 

Doorlopende agenda
15-19 mei:  Gardenista, Kasteel Ophemert, Dreef 2,
4061BL Ophemert. www.gardenista.nl
25 en 26 mei: Open Tuinen Carrousel Drenthe, Afde-
lingen Meppel en Hoogeveen
8 t/m 16 juni: Nationale Tuinweek
15/16 juni: Landelijk open tuinen weekend van Groei
en Bloei
6 juli dagexcursie NO polder. Kosten 30€ voor leden
en 55€ voor niet leden. Verzamelen 8.15, vertrek 8.30
uur vanaf AOC Terra, Noordbargerstraat 75 Emmen
13 en 14 juli: Open Tuinen Carrousel Drenthe afdelin-
gen Roden en Zuidlaren
10 en 11 augustus: Open Tuinen Carrousel Drenthe
afdelingen Assen en Beilen
7/8 september: Open Tuinen Caroussel Drenthe Af-
delingen Emmen/Coevorden.
Zaterdag 21 september opening van het nieuwe sei-
zoen in de tuin van Imke Boelema, Oude Zuidbarger-
straat 7, Emmen. U bent van harte welkom voor een
hapje en een drankje van 15-17 uur.
Woensdag 16 oktober: lezing over natuurlijke tuinen
door Maik van Bommel
Woensdag 20 november: lezing Nederland zoemt
door Pieter Posthumus
Zaterdag 14 december: kerstbloemschikken
 
Alle lezingen: inloop met koffie/thee vanaf 19.30,
lezing begint 20.00 uur, locatie AOC Terra, Noordbar-
gerstraat 75 Emmen.
 
Website Open Tuinen Carrousel Drenthe met infor-
matie over alle open tuinen: www.opentuinencarrou-
seldrenthe.nl
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Tuinreservaat
Het gaat slecht met de
natuur in Nederland on-
danks het vele groen
dat ons land rijk is. In de
sterk gecommerciali-
seerde landbouw en
veeteelt is geen plaats
meer voor biodiversi-
teit. Daarom spelen tui-
nen en parken een be-
langrijke rol. Dieren ge-

bruiken ons privé-groen als 'stapsteen' om van de ene
groene zone in de andere te komen. Vaak zijn tuinen
nog hun enige toevluchtsoord. In 2011 is het initiatief
Tuinreservaat opgericht, een samenwerking tussen

veel verschillen-
de natuurorga-
nisaties, waar-
onder Groei&-
Bloei. Sinds 2016
is het Tuinreser-
vaat onderge-
bracht bij de
Jaarrond Tuin-

telling. Als je tuin een groen paradijsje dan mag je dat
een Tuinreservaat noemen. Belangrijk, want de totale
oppervlakte van de 5 miljoen Nederlandse tuinen is
respectabel. Je tuin hoeft NIET groot te zijn om een
Tuinreservaat te zijn.
 
Is jouw tuin een tuinreservaat?
 
Je mag je tuin een Tuinreservaat noemen als hij aan
tenminste 7 van de volgende 10 criteria voldoet:
- Natuurlijke vijver met geleidelijk aflopende oever
- Nestkastjes voor vogels, zoogdieren en insecten

- Soortenrijke beplanting
- Rommelhoekjes en takkenrillen
- Struiken en bomen met vruchten, bessen en bomen
- Klimplanten en struiken (liefst met doornen) naast of
tegen de gevel
- Planten (bij voorkeur inheems) voor rupsen, vlinders
en bijen
- Zo min mogelijk bestrating, bij voorkeur max 1/3 van
de tuin
- Natuurlijke omheining waardoor dieren zoals egels
er onderdoor kunnen
- Composthoop

Je kunt je aanmelden als tuinreservaat op de website
van jaarrond tuintelling. Het aanmelden van je tuin
betekent niet dat je ook mee moet doen aan de tuin-
telingen, maar het mag natuurlijk wel.
Wil je meer weten?Mijn tuin is een Tuinreservaat en
is open op 15/16 juni en 7/8 september.

 
Jolande Schoemaker

Algemene aanmeldingspro-
cedure activiteiten
U stuurt een email naar info@emmen.groei.nl of u belt
met één van de bestuursleden. Voor alle bloemschik-
activiteiten neemt u contact op me Femmy Kuiper:
email: femmy.knol@home.nl.  Vergeet niet uw email
adres en telefoonnummer door te geven, zodat wij u
altijd kunnen bereiken.
Let op! In alle gevallen is uw aanmelding pas definitief
als u het verschuldigde bedrag heeft overgemaakt op
rekening nummer NL75 RABO 0104 338 598 t.n.v.
KMTP afdeling Emmen. Als een activiteit is volgeboekt
krijgt u hiervan bericht en storten wij het betaalde
bedrag terug.

Welkom nieuwe leden
Wij heten van harte welkom bij onze vereniging:
Mw. Eijkelenboom uit Emmen
Mw. Stijnis uit Holsloot
Mw. Verwolf-Canters uit Valthe
Mw. Wilke uit Emmer-Compascuum
Hopelijk snel tot zien bij onze excursie, de open tuinen
en de opening van het nieuwe najaarsseizoen.
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Indien onbestelbaar retour: Vastenow 154 7885AP Nieuw-Dordrecht

Overzicht open tuinen Emmen en Coevorden
Dit jaar is het Landelijk Open Tuinen Weekend is op 16 en 17 juni. Daarnaast zijn tuinen van de afdelingen
Emmen en Coevorden op 7 en 8 september open met De Open Tuinen Carrousel. In onderstaande tabellen
kunt u zien welke tuinen wanneer open zijn. Wilt u tuinen van andere afdelingen bezoeken kijk dan voor data
en deelnemers op www.opentuinencarrouseldrenthe.nl. Alle tuinen zijn geopend van 10.30 tot 17.00 uur.


