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Van de bestuurstafel.
De herfst heeft zijn intrede gedaan. Dat is nu duidelijk
te zien. Van veel bomen vallen de bladeren en planten
zijn al op weg naar de “winterslaap”. In het bos is het
schitterend, wat een prachtige kleuren!! Wat mij is
opgevallen de grote hoeveelheden paddenstoelen en
dan niet 1 soort maar heel veel verschillende soorten.
Deze zomer heeft volgens mij niet zoveel schade
aangericht, met haar hoge temperaturen, dan vorig
jaar. Het gras kreeg op z’n tijd een buitje en dat was
ook te zien. Een mooie groene grasmat.
Na Gardenista, de mooie tuinenreis naar de N.O.
Polder en de open tuinen zijn we aangekomen bij het
nieuwe tuinseizoen. Deze is geopend in de mooie tuin
van Imke met een hapje en een drankje.
Nu hebben we tijd voor andere activiteiten, zoals le-
zingen en/of een mooi kerststuk maken. De eerste
lezing van het seizoen hebben we al gehad. Die werd
gegeven door Maik van Lommel. Het was een prach-
tige lezing over “Natuurlijk tuinieren”.
Het is weer tijd om bollen in de tuin, potten of manden
te poten. Er kunnen weer plannen gemaakt worden
voor het volgende tuinseizoen.
Hopelijk krijgen we een heerlijke winter.
Graag zien we u bij de komende activiteiten.
 
Namens het bestuur, Margreet Mulder

Lezingen
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
Hoe zou de wereld er uit zien zonder insecten? De

bloemen maken geen
zaden meer, de fruitbomen
blijven leeg, veel groentes
zijn niet meer te verbou-
wen. Wat blijft zijn grassen
en bomen die door de wind
bestoven worden. En dat
betekent ook dat er nog
maar weinig plaats is voor
mensen, omdat onze voed-
selvoorziening in gevaar
komt. Het is geen rooskleu-
rig vooruitzicht. We kun-

nen er zelf veel aan doen om dit te voorkomen, door
allemaal in onze tuinen ruimte te geven aan insecten.
Piet Posthumus van Landschapsbeheer Drenthe is
actief betrokken bij het project Nederland Zoemt en

kan ons veel vertellen over (wilde) bijen en hun be-
langrijke bijdra-
ge aan de na-
tuur. Deze le-
zing is een
mooie afsluiter
van het thema
van de Nationa-
le Tuinweek 2019:
“De levende tuin”.

 
  Bijzondere planten, heesters en bomen door
Wiecher Huisman van Arboretum Arcadië in
Gasselte 
Datum: woensdag 18 maart 2020
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
Botanische reizen over de hele wereld leverden de
inspiratie voor de aanleg van Arboretum 'Arcadië', een
5.000m² grote collectietuin in Gasselte.

Wiecher Huisman gebruikte zijn jarenlange ervaring
als ontwerper en plantenliefhebber om een tuin te
scheppen waarin rust en harmonie de sleutelwoorden
zijn. Hij combineerde daarvoor zijn Groningse nuch-
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terheid met de uitgangspunten van Feng Shui en
plantte een indrukwekkende verzameling niet-alle-
daagse bomen, struiken en (schaduw)planten.
Dit wordt beslist een heel bijzondere lezing over
planten die we niet zo vaak tegen komen, maar het
wel goed blijken te doen op onze eigen Drentse
zandgrond. De beleeftuin Arcadië is ook te bezoeken

Bloemschikken
Kerstbloemschikken 
Datum: zaterdag 14 december
Locatie: AOC Terra, Noordbargerstraat 75, Emmen
Tijd: inlopen vanaf 9.45. Bloemschikken van 10.00 tot
ongeveer 12 uur
Kosten: €17,50  voor leden en €20,- voor niet leden,

inclusief materialen en koffie/thee met iets lekkers.
(Zelf ondergrond meebrengen).
In het vorige blad hebt u al kunnen lezen dat we ook
dit jaar kerstbloemschikken organiseren en wel op 14
december aanstaande. Zoals de afgelopen jaren ge-
bruikelijk kunt u ook nu weer meerdere stukken maken
en wanneer u graag onder begeleiding een stuk maakt
dan kan dit ook! We beginnen om 10 uur (inloop vanaf
9.45) met een kopje koffie/thee en wat lekkers en
eindigen om ca. 12 uur. We hebben al de nodige
aanmeldingen maar er kunnen zeker nog mensen bij.
Lijkt het u leuk om deel te nemen aan deze gezellige
ochtend geeft u zich dan op voor 1 december aan-
staande volgens de aanmeldprocedure op pag. 6. Wij
zien u graag! Ook als u geen of niet zoveel ervaring
hebt!!!! Tot dan!
 
Femmy Kuiper
 
Noord Nederlands Bloemschik Evenement 2020 
Datum: 14 maart 2020
Locatie: Multifunctioneel Centrum “De Wier”, De Telle
21 9247 BH Ureterp
Tijd: Bloemschikken (alleen voor deelnemers) 's
ochtends. Middagprogramma (Open voor bezoekers)
13.30-17.00 uur
Kosten deelnemers: €40,- voor leden, €45,- voor niet-

leden, inclusief alle materialen, lunch en het middag-
programma. Bezoekers (alleen middagprogramma):
€7,-
Na het overweldigend succes van de eerste editie van
het Noord Nederlands Bloemschikevenement komt er
een tweede editie. De locatie blijft hetzelfde als vorig
jaar. Ook de opzet blijft hetzelfde. Er zijn 2 groepen:
beginners en gevorderden. Deelnemers beslissen zelf

in welke groep ze mee willen doen. Er is één opdracht,
die op de dag zelf bekend wordt gemaakt. Iedereen
in een groep begint met dezelfde uitgangsmaterialen,
die ter plekke klaar staan. Zo gaat het tijdens het
evenement dus alleen om de creativiteit en vaardig-
heid van de deelnemers. ’s Middags is er ruimte voor
bezoekers tijdens een bloemschikdemonstratie die
wordt gegeven door Roxanne van Schellen uit Gene-
muiden, die al verscheidene prijzen gewonnen heeft.
De gemaakte bloemstukken worden na de demonstra-
tie verloot. Daarna wordt een selectie van de gemaak-
te bloemstukken besproken door een expert en ten-
slotte is er tijd om alle stukken te bewonderen. Deel-
nemers kunnen zich inschrijven met behulp van het
inschrijfformulier. Neem even contact op met Femmy
Kuiper voor de details: femmy.knol@home.nl Ook als

u weinig ervaring heeft is het geweldig leuk om mee
te doen!
Bezoekers moeten zich aanmelden per e-mail via
nnbe.groei@gmail.com. In verband met de beschik-
bare ruimte is vooraf aanmelden verplicht!!
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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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Zin in nieuwe planten?
Groei en Bloei is een vereniging van planten- en
tuinliefhebbers. Daarom geven we ook graag aan-
dacht aan het verkrijgen van nieuwe planten. Gaat u
mee?
 
Verver Bloembollenexport 
Datum: zaterdag 23 november
Vertrek: 7.30 vanaf de carpoolplaats Emmen-Zuid aan
de A37. Verwachte thuiskomst: halverwege de mid-
dag.
Kosten: We gaan met eigen vervoer en delen de
kosten voor de brandstof.
Op 23 november verkoopt Verver alle bollen die zijn

overgebleven. Omdat het
een gespecialiseerde ex-
porteur is, zijn er veel bij-
zondere variëteiten. Alles
gaat weg tegen een vaste
kiloprijs, ongeacht het
soort bollen. Je verzamelt
dus wat je leuk vindt en
gaat er mee naar de kassa.
Daar wordt alles gewogen
en betaal je per gewicht.
Er liggen zakjes van ver-
schillende maten op de lo-

catie waar je de bollen in kunt doen. Zelf meenemen:
pen en papiertjes om de namen van de bollen op te
schrijven en bij het zakje in te doen (de bollen liggen
meestal los in kratten) en een fototoestel of mobiele
telefoon om foto’s te maken, zodat je ook thuis nog
weet wat je gekocht hebt.
De eerste auto is inmiddels al vol, maar er zijn meer
chauffeurs beschikbaar, dus u kunt nog mee. Geef u
snel op!
 
Tegel eruit, plant er in. 
Datum: zaterdag 28 maart 2020
Locatie: Intratuin Emmen
Tijd: van 10.00 tot 15.00 uur.
Op 28 maart doet onze afdeling weer mee met de actie
“Tegel eruit, plant erin” die door Groei&Bloei in samen-
werking met Intratuin wordt georganiseerd. Intratuin
levert de planten, wij leveren de mensen die de tegels
in ontvangst nemen en de planten uitdelen. Tegen
inlevering van een tegel krijgt iedere bezoeker (één
per gezin!) twee plantjes. Dit is tevens een goed
moment om reclame te maken voor onze afdeling van
Groei&Bloei. Het bestuur is nog op zoek naar vrijwil-
ligers om te helpen de stand te bemannen.
 
Plantenruilbeurs 
Zaterdagmorgen 12 oktober was de najaarsplanten-
ruilbeurs.
Deze werd gehouden op het plein van het AOC Terra.
De weer was niet goed------het motregende.
Gelukkig hadden we de fietsenstalling tot onze be-
schikking. Na wat schuiven hadden we een gezellige
ruimte.
De plantenliefhebbers druppelden vanaf 9.30 uur
binnen .De meegebrachte plantjes werden neergezet.
Het was net een gezellige markt.  Daarna was er tijd
voor een lekker kop thee of koffie met een plak koek.
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 eige-
naar en ging iedereen tevreden naar huis.
We kunnen terugkijken op een geslaagde morgen.

Bloem en Design
Dit jaar is het 5e seizoen
dat Groei en Bloei Emmen
“Bloem en Design” aan-
biedt. Bloem en Design is
een groep enthousiaste
mensen die het leuk vindt
om, onder professionele
begeleiding, zichzelf en
elkaar door middel van een
opdracht uit te dagen om
origineel, mooi, verras-
send (en ook soms mislukt)
bloemwerk te maken. Wat

ooit begonnen is met de gedachte om mensen met de
nodige ervaring op bloemschikgebied een cursus te
bieden is uitgegroeid tot een club waarin de een heel
veel ervaring heeft maar waar ook zeker creatieve
mensen deelnemen die geen of weinig ervaring
hebben. We leren met en van elkaar zou je kunnen
zeggen. Heeft u interesse? Kom een keertje kijken!

Om u een idee te geven wat we zoal maken kunt u
ook kijken op www.emmen.groei.nl waar foto’s van
ons werk geplaatst worden.
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We kijken ook alvast vooruit, want op 4 april is de

voorjaarsplantenruilbeurs, een fijne start van het
nieuwe buitenseizoen.

Vraag en aanbod

Afgelopen bestuursvergadering hebben we, zoals wel
vaker, de nodige stekjes en zaadjes uitgewisseld. Dit
bracht ons op het idee om een oude bekende nieuw
leven in te blazen, de rubriek: “Vraag en Aanbod”.
Vaak is er, naast de 2 ruilbeurzen die we organiseren,
in de loop van het jaar ook veel wat “over/teveel” ge-
worden is. Denk aan Begonia broedbolletjes, Dahlia-
knollen, planten die steeds later nog gescheurd kun-
nen worden, enz. De ruimte om al dat moois te bewa-
ren tot de volgende ruilbeurs is schaars en daardoor
belandt al dat moois op de composthoop of in het
slechtste geval in groencontainer, jammer! U kunt bij
deze rubriek ook vragen stellen over bijvoorbeeld de
verzorging van iets, of ervaringen met de bestrijding
van bepaalde ziektes, ook bemesting is vaak iets waar
wij als tuinier mee worstelen. Een rubriek als Vraag
en Aanbod heeft alleen bestaansrecht als deze ook
gevuld wordt dus aarzelt niet en kom op met uw vraag
en aanbod!
Bron foto: ED.nl

Algemene ledenvergadering
Graag nodigen wij u uit voor onze algemene leden-
vergadering.
Datum: woensdag 19 februari 2020
Locatie: AOC Terra, Noordbargerstraat 75, Emmen
Tijd: 19.30-20.30!  Na de vergadering volgt een leuke
activiteit, die in het volgende afdelingsblad bekend
wordt gemaakt.
 
Alleen toegankelijk voor leden
 
Agenda:
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen 20 februari 2019
4. Mededelingen
5. Sociaal jaarverslag 2019
6. Financieel jaarverslag 2019
7. Verslag kascontrolecommissie, decharge penning-
meester voor 2019
8. Benoeming nieuwe kascommissie 2020
9. Begroting 2020
10. Samenstelling bestuur : voorzitter Imke Boelema,
secretaris Jannie Veldman, penningmeester Martha
Hazenberg, bloemschikcoordinator Femmy Kuipers,
algemeen bestuursleden Geke Wouda en Margreet
Mulder
11. Rondvraag
12. Sluiting
 
Het jaarverslag zal op de website van de afdeling
worden gepubliceerd (www.emmen.groei.nl) en is ook
in geprinte vorm beschikbaar voor belangstellenden
tijdens de vergadering.
 
Imke Boelema

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 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.

Correctie
In ons vorig afdelingsblad verscheen een prachtig
verslag van de excursie naar de Noordoost Polder.
De redactie plaatste daar de naam van Margreet
Mulder onder. Dat was onterecht. Het stukje was
geschreven door Margreet Spanjaard. Ere wie ere
toekomt. Onze excuses voor de fout.
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Zelf bladaarde maken
De bladeren vallen weer massaal van de bomen. Ik
vind het prachtig, al die kleuren, maar niet iedere
tuinier is er blij mee. Al dat blad is overigens erg goed
voor de tuin. Het zorgt voor een winterdek voor de
kwetsbare planten en geeft de overgebleven voe-
dingsstoffen terug aan de natuur. En het is de beste
bodemverbeteraar die je kunt wensen. Denk maar
eens aan die verende bosgrond: allemaal verteerde
bladeren die door de bodemorganismen zijn omgezet
tot een prachtige luchtige structuur. Maar je kunt er
ook compost en potgrond van maken. Kwekerij de
Hessenhof gebruikt zelfs alleen eigengemaakte
bladaarde om de planten in op te kweken. Het is ook
beter voor het milieu. Helaas wordt nog steeds hoog-
veen afgegraven om potgrond van te maken. Dat
draagt bij aan een verhoogde CO2 uitstoot en vermin-
dert de biodiversiteit. Bladaarde is een goed alterna-
tief.
 
Hoe maak je bladaarde?
Het is niet ingewikkeld om zelf bladaarde te maken.
De makkelijkste manier om je grond te verrijken met
bladaarde is door het blad te laten liggen in borders.
Het verteert vanzelf en vermindert ook de groei van
onkruid. De natuur doet de rest. Het verteren van
bladeren tot bladaarde is voornamelijk het werk van
schimmels. Deze hebben geen hoge temperatuur
nodig. Wel houden schimmels van vocht.  
Liever geen hopen afgevallen blad in de tuin? Maak

dan bladaarde op een aparte plek.
Verzamel het afgevallen blad, bij voorkeur na een
regenbui of bij vochtig weer.
Doe het blad in een bladkorf (4 palen in de grond,
kippengaas er omheen, klaar). Op deze manier waait
het blad niet gelijk je tuin weer in. Heb je niet zoveel
ruimte? Je kunt het blad ook in jutezakken of plastic
vuilniszakken doen. In de vuilniszakken wel wat
gaatjes prikken voor de beluchting.
Voeg aan de bladeren wat tuingrond of wat bosgrond
toe. Dat bevat de bodemschimmels die nodig zijn om
het blad te verteren. Trap de bladeren stevig aan. Wil
je het proces versnellen, versnipper dan groot blad

eerst, bijvoorbeeld met de grasmaaier.
Zorg dat het blad niet uitdroogt. Sproei er eventueel
wat water over bij langdurige droogte.
Laat alles een jaar rusten, het maakt niet uit waar je
de zakken of bladkorf plaatst. Het blad zal door bac-
teriën, schimmels en anderen micro-organismen
langzaam worden omgezet. Afhankelijk van het type
blad heb je nu een bruine kruimige mulch. Wacht je
nog een jaar (wat eigenlijk beter is) dan heb je een
prachtige compost.
Bladeren bevatten tot wel 80% van de voedingsstoffen

die een boom opneemt. Maar als het blad sterft, trekt
de boom de meesteweer terug. Wat overblijft zijn de
vezels die de structuur aan de bladeren en nerven
geven. Die verteren langzaam. Dikke en leerachtige
bladeren verteren trager dan dunne bladeren. Es,
kers, iep, linde, esdoorn, populier en wilg verteren
relatief gemakkelijk. Bladeren van beuk, berk, eik,
tamme kastanje, plataan, magnolia, en haagbeuk
doen er veel langer over. Voor deze bladsoorten kan
het wel twee jaar duren voor het blad helemaal ver-
teerd is. Eik bevat bovendien veel looizuur, wat de
vertering nog langzamer maakt.
Omdat de boom het grootste deel van de voedings-
stoffen uit het blad trekt vóór hij zijn bladeren laat
vallen, bevat bladaarde weinig stikstof. Wil je het
stikstofgehalte van bladaarde verhogen, meng er dan
wat gesnipperd gras doorheen. Het gras van de
laatste maaibeurt is hier prima geschikt voor. Ben je
voor dit jaar klaar met maaien, dan kun je ook later,
als het gras in het voorjaar gemaaid wordt, alsnog wat
gras toevoegen.  Je kunt ook fijngemaakt smeerwor-
telblad toevoegen om de voedingswaarde van blad-
aarde te verhogen.
Ongezeefde bladaarde kan gebruikt worden als
mulch, gezeefde bladaarde (of bladaarde die hele-
maal verteerd is) als compost. Meng je dit door scherp
zand, dan is het uitstekende zaai- en stekgrond.
Vermengd met tuingrond wordt het mooie potgrond
voor de potten op het terras.
 
Jolande Schoemaker
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Indien onbestelbaar retour: Vastenow 154 7885AP Nieuw-Dordrecht

Doorlopende agenda
20 november: lezing Nederland zoemt door Pieter
Posthumus. Tijd: 20.00-22.00 uur. Locatie: AOC
Terra.
23 november excursie naar Verver bloembollenex-
port. Vertrek 7.30 vanaf de carpoolplaats Emmen-Zuid
aan de A37. Kosten: gedeelde brandstofkosten eigen
vervoer. Opgeven zo spoedig mogelijk! Via in-
fo@emmen.groei.nl of bij Jolande Schoemaker: jolan-
de@schoemakerconsultancy.com
14 december kerstbloemschikken. Tijd: 10.00-onge-
veer 12. Inlopen vanaf 9.45. Locatie: AOC Terra.
Kosten: €17,50  voor leden en €20,- voor niet leden.
Opgeven voor 1 december!
19 februari Algemene Ledenvergadering. Start 19.30.
Locatie AOC Terra. Na de vergadering een leuke
activiteit. Alleen toegankelijk voor leden.
14 maart: Noord Nederlands Bloemschikevenement,
Ureterp
18 maart lezing Bijzondere planten, heesters en
bomen door Wiecher Huisman van Arboretum Arcadië
in Gasselte. Tijd: 20.00-22.00 uur. Locatie: AOC Terra.
28 maart Tegel eruit Plant erin. Tijd 10.00-15.00 uur.
Locatie: Intratuin Emmen
4 april: plantenruilbeurs. Tijd: planten brengen vanaf
9.30, ruilen begint om 10.00 uur. Locatie: AOC Terra
15 april: lezing door Peter van ‘t Rood over Bodemle-
ven. Tijd: 20.00-22.00 uur. Locatie: AOC Terra.
16-17 mei: Open Tuinen Carrousel Drenthe, afdelin-
gen Emmen en Coevorden
20-24 mei: Gardenista. Locatie: Kasteel Ophemert
13-21 juni: Nationale tuinweek. Thema: de eetbare
tuin
20-21 juni: Landelijk open tuinen weekend
 
Bij alle lezingen, inloop met koffie/thee vanaf 19.30,
lezing begint om 20.00 uur. Adres AOC Terra: Noord-
bargerstraat 75 Emmen.

Seizoen opening bij Imke

Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe
tuinseizoen waren we op 21 september j.l. te gast in
de tuin van Imke Boelema. Een vrij nieuwe tuin, mooi
aangelegd en voorzien van een ruim terras waar we
heerlijk konden genieten van een mooie vijver, heel
veel planten, zowel in de tuin als in potten op het
terras. Tijdens de wandeling door de tuin kwamen we
ook nog enkele fruitbomen en een walnotenboom
tegen. En daarna was het genieten van allerlei lekkers
op het terras vergezeld van een heerlijk najaarszon-
netje. Wat is er heerlijker om na alle inspanningen in
je eigen tuin uitgenodigd te worden in een mooie tuin
waar je helemaal niets aan hoeft te doen, alleen ge-
nieten en tuinervaringen uitwisselen. Is dit niet waar
je het allemaal voor doet? Een prima initiatief, voor
herhaling vatbaar!
 
Open tuinen 2020

Komend seizoen trapt onze afdeling samen met
Coevorden het Open Tuinen Carrousel van Drenthe
af. Onze tuinen gaan dan open in het weekend van
16/17 mei. Ook kunt u meedoen met het landelijk open
tuinen weekend van 20/21 juni. Hebt u een leuke
(voorjaars)tuin en wilt u die wel aan bezoekers laten
zien? Meldt u dan aan bij Jannie Veldman via
info@emmen.groei.nl.
 
 


