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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
en nieuwe gezichten in een informele sfeer. Leuk om
ervaringen van de afgelopen zomer uit te wisselen en
vooruit te kijken naar de komende activiteiten. Welkom
allemaal!
 
Het bestuur.

Lezingen
Natuurlijk tuinieren door Maik van Lommel
Datum: woensdag 26 oktober
Locatie: AOC Terra, Noordbargerstraat 75, Emmen
Tijd: 20.00-22.00 uur
Kosten: toegang is gratis voor leden, niet-leden
betalen €3,50 inclusief koffie/thee

 
Tuinieren gaat wat mij betreft over twee dingen: ten
eerste de beleving, de sfeer die de tuin uitademt en
ten tweede het bewust uitnodigen van planten en
dieren die het op die plek naar hun zin hebben. In de
praktijk komt dit neer op het creëren van verschillende
tuinmilieus (zon-schaduw, droog-nat, voedselarm-
voedselrijk etc.) met veel variatie in soorten en bele-
ving. Verder zorg je voor zoveel mogelijk kringlopen
in de tuin: hergebruik van materialen in bijvoorbeeld
stapelmuurtjes; blad en groenafval wordt compost,
water blijft in de tuin. Een natuurlijke tuin is vooral een
tuin om in alle seizoenen van te genieten.
 
Maik van Lommel

Nederland zoemt door Pieter Posthumus
Datum: woensdag 20 november
Locatie: AOC Terra, Noordbargerstraat 75, Emmen
Tijd: 20.00-22.00 uur
Kosten: toegang is gratis voor leden, niet-leden beta-
len €3,50 inclusief koffie/thee

De kranten staan er vol mee: het gaat niet goed met

de bijen. Zowel de achteruitgang van de wilde bijen
als de sterfte van volken van de honingbij zijn zorg-
wekkend. Om hier aandacht voor te vragen en de wilde
bij een steuntje in de rug te geven, is het landelijke
project Nederland Zoemt gestart. Hiermee worden
initiatieven ondersteund die de leefomstandigheden
van wilde bijen op het platteland, in natuurgebieden
en in de stad verbeteren. Nederland Zoemt wordt
gevormd door twee nationale projecten: De Wilde
Bijenlinie (LandschappenNL) en De Wilde Bij in de

hoofdrol (IVN en
Stichting Natuur
en Milieu). Land-
schapsbeheer 
Drenthe coördi-
neert dit project
in Drenthe. Pie-
ter Posthumus
van Landschaps-

beheer Drenthe gaat ons op deze avond veel vertellen
over dit project en wat u zelf kunt doen om de bijen te
helpen.

Open Tuinen Carrousel
Het Landelijke Open Tuinen Weekend van 15 en 16
juni begon op de zaterdag met regen maar eindigde
op  zondag met een lekker zonnetje. Gemiddeld zijn
de tuinen van onze afdeling goed bezocht en kregen
de tuineigenaren  veel positieve reacties. De gasten
genieten van een andermans tuin en doen nieuwe
ideeën op, de eigenaren waarderen de gezellige
contacten met de bezoekers van hun tuin.
De tuinen van onze afdeling zijn dit jaar samen met
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Bloem en Design
Data: dinsdagavond 15 oktober, 12 november, ? de-
cember, 4 februari, 3 maart en 7 april
Locatie: AOC Terra, Noordbargerstraat 75, Emmen
Kosten: Kosten € 90,- voor leden en € 120,- voor niet-
leden.
 

We gaan weer van
start met bloemschik-
ken op de dinsdag-
avond. Er is al een
enthousiaste groep
mensen maar er kun-
nen er nog best een
paar bij. Als u interes-
se heeft kunt u zich
opgeven bij de bloem-
schikcoördinator,
Femmy Kuiper.
De lessen worden
door 2 docenten bij
toerbeurt gegeven.
De datum in decem-

ber is nog niet vastgelegd en wordt later bekend ge-
maakt.

Workshop bollenmand
Datum: zaterdag 26 oktober
Tijd: 13.30-15.30 uur
Locatie: Vastenow 154, 7885AP Nieuw-Dordrecht
Kosten: € 15,- voor leden en € 17,50 voor niet leden
 
Omdat het vorig jaar zo’n succes was gaan we op
zaterdag 26 oktober weer een bollenmand maken, nu
in de kleuren zachtgeel en blauw.
Dit keer mag u uw eigen pot of mand meenemen
(doorsnee ca. 30
cm), bijv. de pot van
vorig jaar.
Wij zorgen voor de
potgrond, bollen en
violen of andere
plantjes voor boven-
op. Een kopje koffie/thee met iets lekkers hoort er
natuurlijk ook bij.
Max. 15 personen. U kunt zich opgeven door het
bedrag over te maken naar de penningmeester (zie
algemene aanmeldingsprocedure op pagina 8).

Oproepen
Ellen Boose zou graag naar de afdelingsavonden
komen, maar heeft geen vervoer. Wie zou haar willen
ophalen? Ellen woont in Meppen (Nederland). Graag
rechtstreeks contact met haar opnemen:
elboose@gmail.com
 
Wie wil er groen beschikbaar stellen voor de kerst-
workshop? Graag even een mailtje aan femmy.
knol@home.nl. Laat ook even weten wat voor soort
groen er beschikbaar is. Ook mooie (gekleurde) tak-
ken, sierappeltjes, dennen-, sparren-,  en lariksappels
en andere natuurlijke materialen zijn welkom.

de tuinen van de afd. Coevorden het laatst aan de
beurt  met De Open Tuinen Carrousel. Dat is dit jaar
op 7 en 8 september. In onderstaande tabel kunt u
zien welke tuinen van onze afdeling in dit weekend
open zijn.

De deelnemers  van de afdeling Coevorden kunt u
vinden op de folder of op
www.opentuinencarrouseldrenthe.nl
 
 

Najaarsruilbeurs
Datum: zaterdag 12 oktober
Locatie: AOC Terra, Noordbargerstraat 75, Emmen
Tijd: aanleveren planten 9.30, start ruilen om 10.00 uur
 
Komt u zaterdag  12 oktober ook weer op onze na-
jaarsruilbeurs? Na de hitte en droogte kan uw tuin
wellicht wel iets nieuws gebruiken. Wat er nu op de
ruilbeurs wordt aangeboden heeft de zomer goed
overleefd en kan blijkbaar tegen deze extreme om-
standigheden. De planten, maar ook zaden, knollen,
bollen, e.d. kunnen aangeleverd worden vanaf 9.30
uur. We starten met het ruilen om 10.00 uur. Ook als

u niets te ruilen heeft, maar wel graag nieuwe planten
krijgt bent u van harte welkom! Kom op tijd, want de
mooiste en bijzondere planten zijn snel weg!

Er wordt gratis geruild!
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Verver bloembollenoutlet
Datum: waarschijnlijk zaterdag 23 november
Locatie: Heerhugowaard
Vertrek: tijd en locatie in overleg
 
Vorig jaar zijn Ellen Boose en ik op bezoek geweest
bij Verver bloembollenoutlet. Dat is ons zo goed be-
vallen, dat we dat dit jaar weer gaan doen. De exacte

datum was bij het ter perse
gaan van ons blad nog niet
bekend. Het is op een za-
terdag, meestal tussen 21
en 28 november. We gaan
voorlopig uit van 23 no-
vember.
Verver verkoopt aan het
einde van het seizoen de
bollen die zijn overgeble-
ven. Er is vaak nog een erg

Kerstbloemschikken
Datum: zaterdag 14 december
Tijd: 10.00-12.30
Locatie: AOC Terra, Noordbargerstraat 75, Emmen
Kosten: € 17,50 voor leden en € 20,- voor niet-leden
 

Wie komt er ook
dit jaar weer
kerstbloemschik-
ken op 14 de-
cember? We be-
ginnen om 10
uur met een
kopje koffie en
wat lekkers en
starten daarna
met het maken
van onze kerst-
versieringen tot

ca. 12.30. Neemt u zelf uw ondergrond en eventuele
kerstversierselen mee? G&B Emmen stelt de oasis,
het groen en enige bloemen passend bij het seizoen
ter beschikking. Zoals gebruikelijk kunt u meerdere
stukken maken en is er de mogelijkheid om onder
begeleiding een stuk te maken. De kosten zijn € 17,50
voor leden en € 20,- voor niet-leden. Zie voor de
aanmeldprocedure pagina 8 van dit blad..
Tot slot: wie wil kerstgroen beschikbaar stellen? Dit
kunt u aangeven bij Femmy Kuiper, mail-adres:
femmy.knol@home.nl

Van de bestuurstafel
Wat heerlijk hè, eindelijk dan de regen waar we alle-
maal naar snakten en wat meer Nederlandse tempe-
raturen. Na weer een hete en droge zomer zien we
wel welke planten er op gedijen of op zijn minst
overleven en van welke we wellicht met pijn in ons
hart afscheid moeten nemen als dit “normaal” gaat
worden. Je kunt niet alles tot in het oneindige blijven
sproeien. Bij mij is het grasveld het kind van de reke-
ning geweest maar dat begint nu met de regen weer
wat bij te komen. Met de aankoop van nieuwe planten
vraagt men nu "kan hij tegen droogte" i.p.v. "is hij
winterhard". Gelukkig zijn er best wel wat herfstbloei-
ende planten die de droogte goed doorstaan hebben
en kunnen we nog genieten van bijvoorbeeld de
herfstasters, vernonia, heleniums en rudbeckia’s.
Rozen en sommige phloxen geven nabloei, de sier-
grassen zijn straks op hun hoogtepunt (die kunnen
heel wat droogte hebben gelukkig). Kortom er valt nog
wel wat te zien in de tuin.
Op 7 en 8 september is het laatste open tuinen
weekend van de Drentse Open Tuinen Carrousel en
nu zijn Emmen en Coevorden aan de beurt. U bent
van harte welkom, de tuineigenaren hebben allen hun
uiterste best gedaan om de tuin zo mooi mogelijk te
houden.
Verder wordt u van harte uitgenodigd om samen met
het bestuur het seizoen te openen op 21 september
met een hapje en een drankje bij mij in de tuin.
Er zijn weer leuke lezingen te bezoeken, er kan weer
een bollenmand gemaakt worden en natuurlijk is er
weer de ruilbeurs. Tot ziens dus!
Imke Boelema

goed aanbod met soms heel bijzondere soorten, die
voor een schertsprijs weg gaan. Het principe is een-
voudig. Je zoekt de bollen uit die je wilt hebben, doet
ze in een zakje (zijn aanwezig in de loods), doet en
zelf een papiertje in met de naam (eventueel ook even
een foto maken met je telefoon). Als je alles hebt
verzameld wat je wilt hebben ga je naar de kassa waar
de bollen worden gewogen. Je betaalt een eenheids-
prijs per kilo, ongeacht het soort bollen. Een deel van
de opbrengst van deze verkoop gaat naar een goed
doel.
Wilt u mee? Geef u op via info@emmen.groei.nl.
Zodra de exacte datum bekend is nemen we contact
met u op.
Jolande Schoemaker

Welkom nieuwe leden
Wij heten van harte welkom bij onze vereniging:
Hr. Boerma uit Zweeloo
Mw. Oussoren uit Klijndijk
Mw. Wosten uit Erm
Hopelijk snel tot ziens bij de opening van ons nieuwe
seizoen, of bij onze andere activiteiten.
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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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Nederland Zoemt
Het landelijk project “Nederland Zoemt” wil de wilde
bijen in Nederland een steuntje in de rug geven. En
dat is hard nodig!
 
Achteruitgang
In Nederland zijn 350 soorten wilde bijen aangetroffen.
Veel soorten wilde bijen zijn in de afgelopen decennia
sterk achteruitgegaan door een gebrek aan voedsel
en nestgelegenheid. Belangrijke oorzaken hiervan zijn
de versnippering van leefgebieden en de intensivering
van het landgebruik. Ook de uitstoot van stikstof en
ammoniak heeft invloed. Het zorgt voor vergrassing
van terreinen, waardoor geschikte zandige plekken
dichtgroeien.
 

Belang van wilde bijen
Wilde bijen en hommels zijn belangrijke bestuivers. In
Nederland is 80% van de wilde planten afhankelijk van
insecten voor de bestuiving. Maar niet alleen voor de
inheemse flora spelen wilde bijen een belangrijke rol,
dit geldt ook voor onze voedselgewassen. Zonder
bestuivers zouden we bijvoorbeeld geen appels
kunnen plukken en tomaten kunnen oogsten.
 
Verspreiding en habitat
Wilde bijen komen verspreid over de hele provincie
voor. In wegbermen, bosjes, natuurterreinen en zelfs
in uw achtertuin kunnen sommige soorten een ge-
schikte plek vinden om te leven. Een groot aantal wilde
bijensoorten is afhankelijk van één bepaalde planten-
familie of plantensoort voor het verzamelen van
stuifmeel voor hun nakomelingen. Deze specialisten
zijn hierdoor kwetsbaarder en verdwijnen als deze
(bloeiende) planten niet aanwezig zijn. Andere wilde
bijensoorten zijn meer generalistisch en verzamelen
nectar en stuifmeel op veel meer soorten bloeiende
planten. Voor natuurbeheerders en gemeentes is het
belangrijk om ook rekening te houden met de gespe-
cialiseerde bij. Kleinschalig en gefaseerd beheer komt

de wilde bij ten goede.
 
Nederland Zoemt
In de zomer van 2017 is het project Nederland Zoemt
van start gegaan. Het doel van het project is de leef-
omstandigheden en voedselbeschikbaarheid voor
wilde bijen in Nederland verbeteren. Om dit te berei-
ken zullen verspreid over het land in de periode
2017-2019 totaal 300 nieuwe wilde bijenplekken
worden gerealiseerd. Bijvoorbeeld door het aanplan-
ten van bomen en struiken, het inzaaien van bloem-
rijke plekken en het aanleggen van nestelgelegenheid
in de vorm van leembulten. Niet alleen wilde bijen
zullen hiervan profiteren, maar bijvoorbeeld ook vlin-
ders zullen dankbaar gebruik maken van de bloemrij-
ke plekken! Ook bestaande plekken kunnen gebruik
maken van de ondersteuning.
Bij de realisatie van de plekken wordt samengewerkt
met bewoners- en vrijwilligersgroepen, boeren, na-
tuurbeheerders, waterschappen, gemeentes en an-
dere betrokken partijen. Ook bestaande initiatieven en
plekken kunnen ondersteuning ontvangen voor een
verdere optimalisatie.
Landelijk vindt vanuit LandschappenNL in dit project
samenwerking plaats met IVN en Stichting Natuur en
Milieu. Op provinciaal niveau werkt Landschapsbe-
heer Drenthe onder andere samen met de Natuur- en
Milieufederatie Drenthe en met Stichting het Drentse
Landschap. De Natuur- en Milieufederatie vraagt met
het project Heel Drenthe Zoemt aandacht voor de
biodiversiteit in het agrarisch gebied. Dit project sluit
naadloos aan op het project Nederland Zoemt.

 
Meedoen?
Ook in Drenthe zullen nieuwe plekken voor wilde bijen
gecreëerd worden en bestaande plekken worden
verbeterd. Kent u een geschikte plek? Heeft u goede
ideeën om de leefomstandigheden bij u in de buurt
voor wilde bijen te verbeteren? Of wilt u meehelpen
bij het inventariseren van wilde bijen in de provincie?
Meld u dan snel aan voor het project Nederland Zoemt.
U kunt voor aanmelding en meer informatie contact
opnemen met Stefan Pronk van Landschapsbeheer
Drenthe.
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Zomerexcursie 2019
6 juli vertrokken we met 23 personen met de ons
bekende DIBO-bus, maar met een andere chauffeur,
naar de Noordoostpolder. Het was bewolkt weer en
gelukkig niet zo warm. Voor de zekerheid waren de

paraplu’s mee.
Tuinen van anderen bekij-
ken is altijd een leuke be-
zigheid. Hoe is de tuin aan-
gelegd en ingedeeld? Zijn
er borders op kleur of is het
een mengelmoes? Is het
een strakke rechthoekige
indeling of juist langs vloei-
ende lijnen? Wat voor bij-
zondere planten staan
erin? Wat mij betreft is de

polder één grote verassing.

De eerste tuin, ‘de tuinen van Lipkje Schat’ was al een
openbaring. De tuin was stukje bij beetje ontworsteld
aan het boerenland. Het was duidelijk te zien dat er
steeds een stuk bij genomen was. Er was een mooie

blauwe kamer, een
prachtige grasloper met
aan beide zijden een
metersdiepe border met
rozenbogen. Ik ben ja-
loers op de planten die
op de zeeklei wel drie
keer zo hoog worden
als hier. En wat doen de
rozen het goed daar.
De beplanting was niet
echt dicht zodat de
zware kleigrond (zon-

der onkruid!) zichtbaar was.
 
De tweede tuin: de “Goldhorn Gardens” was ook aan
het boerenerf ontsproten, maar daar lag wel een
doordacht ontwerp aan ten grondslag. De eigenares-
se bleek zelf een opleiding gedaan te hebben voor

tuinontwerper nadat ze door het tuinvirus gegrepen
was. Na een prima lunch mochten we de tuin in. Van
een zwembad en een grote vijver was zoveel grond
overgebleven dat alle borders opgehoogd waren. Dat
leverde een prachtige hoge achtergrondbeplanting
op, die zo dicht was dat er geen plaats was voor on-
kruid. Voor mij was de sfeer in deze tuin haast Engels.
Golvende borders, veel bijzondere plant variëteiten,
mooie doorkijkjes. En dat alles onderhoudt mevr.
Kloosterboer alleen! Met ook nog een winkeltje in
landelijk kleding en brocante erbij. Petje af!
 

Na een korte rit die eigenlijk nog korter had kunnen
zijn, kwamen we in de 3e tuin: de “Pegasushof”.
Vanwege de dreigende lucht kregen we eerst een
uitleg over de tuin met het bezoek aan de tuin en
daarna konden we thee drinken in de welbekende
authentieke boerenschuur. Deze tuin is ook groten-
deels aangelegd nadat er niet meer geboerd werd.
Het ontwerp is door mevr. Giesen zelf gedaan. Deze
tuin was strakker met duidelijke zichtlijnen en strak
gesnoeide hagen die als achtergrond voor rust in de
tuin, maar ook voor sculpturele elementen zorgden.
Deze tuin was soberder aangeplant met borders op
kleur. Voor mij was dit een meer formele “Franse” tuin.
Inmiddels was het zachtjes gaan regenen en dropen
we af naar de schuur voor een mini High Tea.
 
De overeenkomst tussen deze drie tuinen was dat ze
alle drie op een boerenerf waren maar weinig tot geen
boerenbeplanting hadden. Ze hadden alle drie grote
vijvers, van strak rechthoekig tot natuurlijk ogende.
Alle drie waren zeer gastvrij, hadden horeca faciliteiten
en kunst in de vorm van keramiek, schilderijen en
sieraden. En alle drie weerspiegelden ze het karakter
van de eigenaars. Ook was nergens was een brand-
netel of ander onkruid te zien. Het gras zag er uit als
kunstgras, zo groen egaal en strak afgestoken. Hoe
doen ze dat toch? De standaard NO-polder woning
vond ik niet meer passen bij de tuin. Ik verwachtte een
prachtig landhuis dat de rijkdom van de tuin weerspie-
gelde. Wat zou de vierde tuin opleveren in dat opzicht?
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Indien onbestelbaar retour: Vastenow 154 7885AP Nieuw-Dordrecht

Doorlopende agenda
Weekeinde 7/8 september Open Tuinen Caroussel
Drenthe Afdelingen 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.
Zaterdag 12 oktober: Najaarsplantenruilbeurs. Inleve-
ren planten 9.30, ruilen start om 10.00 uur. Locatie
AOC Terra.
Dinsdag 15 oktober: Start cursus Bloem en Design.
Opgeven bij Femmy Kuiper. Locatie AOC Terra.
Woensdag 16 oktober 20.00-22.00 uur lezing over
natuurlijke tuinen door Maik van Bommel. Locatie
AOC Terra. Inloop v.a. 19.30.
Zaterdag 26 oktober 13.30 uur Workshop bollenmand
maken, locatie: Jolande Schoemaker, Vastenow 154,
Nieuw-Dordrecht.
Woensdag 20 november 20.00-22.00 uur lezing Ne-
derland Zoemt door Pieter Posthumus. Locatie AOC
Terra. Inloop v.a. 19.30.
Zaterdag 23 november (onder voorbehoud): Verver
bloembollen outlet. Vertrek in overleg.
Zaterdag 14 december 10.00-12.30 uur kerstbloem-
schikken. Locatie AOC Terra.
Adres AOC Terra: Noordbargerstraat 75 Emmen
 
Kijk voor activiteiten van andere afdelingen in Drenthe
en omgeving op de website van de desbetreffende
afdeling (www.plaatsnaam.groei.nl, bijv. www.
emmen.groei.nl)

Wel….weer de standaard NO-polder woning en
schuur. Deze tuin, de “Stekkentuin”, was ook ontstaan
toen de vrouw des huizes gegrepen werd door het
virus. Steeds weer een stukje erf in cultuur brengen
en door schade en schande wijs worden. Nu is het
een tuin waarin vooral bladvorm en kleur belangrijk
zijn. Met een collectie van 300 hosta’s prachtig gear-
rangeerd achter een grote schuur, een plaatje. Verder
veel hortensia’s. De vele stekken die deze tuin ople-
vert heeft de eigenaresse in de loop der jaren op een
stuk erf geplant en daar kon je stekken kopen die haar
echtgenoot er voor je uitgroef. En lange rijen Stokro-
zen vrolijkten de betonnen schuur op.

Na het bezoek kregen we nog een drankje met een
borrelhapje erbij. Pas om 17.30 uur zaten we weer in
de bus met niet zoveel aankopen als andere jaren. Ik
ben in ieder geval een hemerocallis rijker.  Tegen
19.00 uur kwamen we weer veilig in Emmen aan.
Wat heb ik geleerd  van deze tuinen? Dat je border
toch minstens 5 meter diep moet maken voor een
mooie beplanting (gaat ‘m niet worden). Dat je geen
mest hoeft te gebruiken in de polder, of juist champost
of NPK. Dat je veel meer tijd aan de tuin moet beste-
den (gaat ‘m ook niet worden). En mocht ik nog am-
bities koesteren om mijn tuin open te stellen, dan geef
ik dat onmiddellijk op. Zulke prachtige tuinen, daar kan
ik niet aan tippen.
Iedereen die niet kon of wilde meegaan, raad ik aan
zelf eens deze tuinen te bezoeken. Zeer de moeite
waard. Misschien is het een idee om in het voorjaar,
als de tulpen bloeien, een excursie te organiseren
want dat schijnt ook fantastisch te zijn.
Ik dank het bestuur voor de organisatie van deze
prachtige en inspirerende dag!
 
Margreet Mulder

Algemene
aanmeldingsprocedure
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 met 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.


