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Lezingen
Bijzondere planten, heesters en
bomen door Wiecher Huisman
Datum: woensdag 18 maart 2020
Locatie: AOC Terra, Noordbargerstraat 75 Emmen
Tijd: 20.00-22.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur
Kosten: toegang is gratis voor leden, niet leden beta-
len €3,50 inclusief koffie/ thee

“Het is belangrijk dat in alle tuinen alle seizoenen
optimaal tot hun recht komen” dat vertelt Wiecher
Huisman tijdens zijn lezing en over zijn dromen om
karakteristieke planten van de gematigde streken in
zijn projecten te gebruiken.
Wiecher neemt zijn luisteraars mee door allerhande
landschappen, hij laat planten en bomen in hun na-
tuurlijke vormen en omgeving zien en vertelt hoe hij
de sfeer van deze landschappen omzet in natuurlijke,
onderhoudsvriendelijke en exclusieve tuinen. In zijn
tuinontwerpen ziet u geen standaard assortiment. “Er
zijn andere, fraaiere soorten met vaak veel betere
eigenschappen”

We zien bomen en planten toegepast met oog voor
de details van de plant.

In het Arboretum Arcadië, Wiechers eigen tuin, kunt
u dit met eigen ogen waarnemen. We zijn dan ook van

plan de lezing op te volgen met een excursie naar
Arcadië in september als start van het seizoen.
 
Bodemleven door Peter van ’t
Rood
Datum: woensdag 15 april 2020
Locatie: AOC Terra, Noordbargerstraat 75 Emmen
Tijd: 20.00-22.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur
Kosten: toegang is gratis voor leden, niet leden beta-
len €3,50 inclusief koffie/ thee

Peter van ’t Rood is docent geweest aan het AOC
Terra in Meppel. Je kunt hem dus rustig een expert
noemen. Zijn lezing gaat over het leven in de bodem,
van de grotere vormen als wormen en pissebedden
tot de microscopische wereld onder de grond: schim-
mels, bacteriën en andere voor het blote oog onzicht-
bare wezentjes.
Eerst worden de groepen (met name wormen, bacte-
riën en schimmels) op zich behandeld, met veel foto-
en filmmateriaal. Daarna worden allerlei processen in
de bodem zichtbaar gemaakt, met de rol van de ver-
schillende organismen en hun onderlinge samenwer-
king en concurrentie.
Centraal staat hoe een gezonde bodem ervoor zorgt
dat onze planten kunnen groeien en de wonderlijke
processen waarmee dat gebeurt. Een heel boeiende
lezing met veel mooie foto’s en veel bijzondere film-
pjes.

Welkom nieuwe leden
Wat fijn dat we weer een aantal nieuwe leden kunnen
verwelkomen. Het zijn:
 
H.A Hilvers uit Emmen
J.G Lutten uit Emmen
G. Kremers uit Valthe
C. Drenth uit Emmen
H.S.E Hemmelder uit Emmen
 
Welkom bij onze vereniging en doe mee met onze
activiteiten. Er is volop keus!
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Uitnodiging Algemene Leden
Vergadering
We nodigen u uit voor de algemene ledenvergadering
2020 KMTP afdeling Emmen
Datum: 19 februari 2020
Tijd 19.30 -20.30 Aansluitend is er gelegenheid om
een voorjaarsbakje te maken.
Locatie: AOC Terra, Noordbargerstraat 75, Emmen
Toegang alleen voor leden
 
Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen 20 februari 2019
4. Mededelingen : Femmy Kuiper treedt af als be-
stuurslid/bloemschikcoordinator. Wij zijn dus op zoek
naar een vervanger. Kandidaten kunnen zich tot een
half uur voor aanvang van de vergadering melden bij
het bestuur.
5. Open Tuinen Caroussel/Landelijk Open Tuinen
Weekend/jaarlijkse excursie
6. Sociaal jaarverslag 2019
7. Financieel jaarverslag 2019
8. Verslag kascontrolecommissie, decharge penning-
meester voor 2019
9. Benoeming nieuwe kascommissie 2020
10. Begroting 2020
11. Samenstelling bestuur : voorzitter Imke Boelema,
secretaris Jannie Veldman, penningmeester Martha
Hazenberg, bloemschikcoördinator Femmy Kuiper
(aftredend), algemeen bestuursleden Geke Wouda en
Margreet Mulder
12. Rondvraag
13. Sluiting

Tegel er uit, plant er in
Ook in 2020 voert Groei en Bloei in samenwerking met
Intratuin actie tegen de verstening van onze leefom-
geving. De actie in 2019 was succesvol. Landelijk
werden er 14710 tegels ingeleverd.
Lever je tegel op zaterdag 28 maart tussen 10 en 15
uur in bij de stand ven Groei en Bloei bij Intratuin en
krijg er gratis groen voor terug.
 
De spelregels:
1 tegel moet 30 x 30 cm zijn of totaal tegels 30x 30 cm
1 tegel per huishouden
Dit jaar 1 grote plant per tegel ipv 2 kleine planten
Er wordt op misbruik gelet
De stand bij Intratuin Emmen wordt bemand met
vrijwilligers van onze afdeling. Wilt u ook wel een
poosje meehelpen? Meld u dan aan via
info@emmen.groei.nl

Ruilbeurs voorjaarsplanten
Datum: zaterdag 4 april 2020
Locatie: AOC Terra, Noordbargerstraat 75 Emmen
Tijd: planten inleveren vanaf 9.30. Het ruilen begint
om 10.00 uur.
Kosten: toegang is gratis

 
Gevoelsmatig zitten we op het moment dat ik dit schrijf
al in het voorjaar, er kan echter nog van alles gebeu-
ren dus hebben we zekerheidshalve de ruilbeurs van
de voorjaarsplanten vastgesteld op
ZATERDAG 4 APRIL VANAF 10.00 UUR bij het AOC
TERRA.
Iedereen heeft vast planten te veel of misschien zelfs
te weinig in de tuin. Dus als u nu, aangespoord door
de global heating, alvast bezig bent gegaan met uw
hobby, bewaar dan uw overtollige planten, zaden,
stekken, bollen of knollen voor de ruilbeurs. U kunt
een ander er blij mee maken en wellicht heeft iemand
anders weer iets wat u past.
We beginnen dus met het omruilen van de bezittingen
om 10.00 uur; er is koffie en thee met koek en als de
“handel” voorbij is kan iedereen zo rond 11.00 uur
weer tevreden naar huis. Hopelijk is het dan ook echt
lente.
Geke Wouda

Excursies
Tulpenfestival NO-polder
Datum: zaterdag 25 april 2020
Locatie: Vertrek vanaf AOC Terra
Tijd: vertrek 8.30, terugkomst ongeveer 17.30 uur.
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Kosten: we reizen met eigen auto’s. Brandstofkosten
worden gedeeld. Toegang tot de tuinen € 2,50 tot  € 3,-
per tuin. Zelf lunch meebrengen.

In 2019 maakten we een prachtige excursie naar de
Noordoost polder. Toen werd ook het idee geboren
om in het voorjaar opnieuw te gaan kijken, als de
bollen bloeien. Het tulpenfestival wordt dit jaar
gehouden van 11 april t/m 5 mei. Wij gaan op 25 april,
een datum die vrijwel garant staat voor veel bloeiende

tulpen. De ge-
hele route be-
draagt 88 kilo-
meter, waarbij
je langs de
grootste bollen-

velden van Nederland komt. Ook dit jaar wordt er een
mozaïekfestival georganiseerd, waarbij in elk dorp
een of meer bloemenmozaïeken te bewonderen zijn.
Er is een prachtige fototentoonstelling en het tulpen
beleefveld (gratis toegang), met meer dan 500 ver-

schillen-
de tul-
pen is
ook erg
de moei-
te waar-
d! En d-

an zijn er ook nog een aantal tuinen open met heel
veel bollen.
Opgeven kan via info@emmen.groei.nl. Als je wel wilt
rijden, laat dat dan ook even weten.
Jolande Schoemaker
 
Excursie Salland
Onze jaarlijkse dagexcursie is gepland op zaterdag
27 juni.

We gaan naar Salland en worden eerst ontvangen met
koffie/thee etc in de Tuin van Fortmond (www.detuin-
vanfortmond.nl) in Olst, gaan daarna naar de tuin van

Nynke Atsma (www.rudyennynkestuin.nl) in Lutten-
berg waar we ook de lunch gebruiken en sluiten de
dag af met een bezoek aan de kwekerij van Arjan
Schepers (www.arjanschepers.nl) in Mariënheem.
Meer informatie en vertrektijd komt in het volgende
blad en op de website.
Kosten: 30€ voor leden van de afdeling Emmen en 55
€ voor niet-leden, dit is inclusief alle thee/koffie met
iets lekkers en de lunch.
Imke Boelema
 

Gardenista
Nieuwe locatie en andere datum voor Gardenista
2020!

Wellicht hebben sommigen van u het al gehoord: het

bestuur en het kernteam hebben besloten om Garde-
nista 2020 niet meer op Ophemert te houden, maar
bij Havezate Den Alerdinck in Laag Zuthem (gemeen-
te Raalte, niet ver van Zwolle). Het terrein van Den
Alerdinck biedt veel meer mogelijkheden voor Garde-
nista in 2020, en vooral veel meer mogelijkheden om
verder te groeien. Voor onze afdeling pakt dat wel
goed uit: het is een stuk dichterbij dan Ophemert. De
datum van het festival is van woensdag 13 t/m zondag
17 mei. Het is altijd leuker om met een aantal mensen
te gaan. Wilt u mee? Meld u dan aan bij Jannie
Veldman via info@emmen.groei.nl. Geef ook even
aan of er een dag is dat u beslist niet kunt. We prikken

dan de datum die voor de meeste mensen geschikt is.
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Van de bestuurstafel
Voor iedereen een Goed en vooral  Gezond 2020.
Daar hoort natuurlijk ook veel tuinplezier bij.
Het eerste blad van 2020 ligt alweer voor u. Wij zijn
inmiddels druk bezig met het plannen van activiteiten,
zoals lezingen, workshops en natuurlijk ons dagje uit.
Wij hopen dit jaar weer net zulke mooie tuinen te zien
als voorgaande jaren. Het geeft altijd weer nieuwe
inspiratie. De meesten komen ook  terug met gekoch-
te planten, soms hele bijzondere. In dit blad vindt u
alvast een overzicht van onze activiteiten voor dit
voorjaar.
Officieel is het nog winter, maar als je de tuin inloopt
zie je het voorjaar al komen. De sneeuwklokjes zijn al
duidelijk zichtbaar, sommigen bloeien al. De tulpen en
narcissen staan ook al te kijken. De rozen en andere
struiken krijgen al nieuwe blaadjes. Maar de winter
kan  nog wel  komen; denk aan Elfstedentochten in
februari/maart. Nu ik dit schrijf is het voor de tijd van
het jaar extreem zacht --- dubbele cijfers. Een ding ---
wij kunnen er niets aan doen.
Velen van u hebben de plannen voor het komende
tuinseizoen misschien al rond. Gelukkig zijn er nu ook
al genoeg klusjes, die je kunt doen. Het voordeel is
ook, dat je heerlijk buiten bezig bent. En als u plannen
maakt, denk dan vooral ook aan de ruilbeurs straks in
april. Houd vooral wat plekjes in de tuin vrij voor mooie
planten van andere leden.
Gardenista is verplaatst van datum en locatie. Het is
voor ons een stuk dichterbij, zodat iedereen ervan kan
genieten. Een heerlijk dagje uit in mei en leuk om
samen te doen.
Wij wensen vanaf deze kant veel tuinplezier voor ie-
dereen.Ook hopen wij dat u daarnaast tijd vindt om
onze activiteiten te bezoeken.We hebben weer een
leuk programma. En er mag altijd een kennis/vriend
(in) meegenomen worden. Welkom allemaal. Laten
we er samen een mooi tuinjaar van maken.
Namens het bestuur,
Margreet Mulder.

Open tuinen
Open tuinen Carrousel  en Lande-
lijk open tuinen weekend
 
We zijn weer op zoek naar enthousiaste tuineige-
naren die hun tuin open willen stellen!!!!

Dit jaar is het al weer de 4e keer dat de Open Tuinen
Carrousel Drenthe wordt gehouden. Dit jaar trapt onze
afdeling samen met Coevorden de Open Tuinen
Carrousel van Drenthe af. Onze tuinen zijn open in
het weekend van 23 en 24 mei. (let op datum gewijzigd
i.v.m. wijzigingen van Gardenista). Het Landelijk Open
Tuinen Weekend op 20 en 21 juni wordt ook weer
opgenomen in de flyer van de Open Tuinen Carrousel
en daarom moet u zich voor beide weekenden opge-
ven vóór 22 februari!! Het is ook mogelijk om je tuin 1
dag in het weekend open te stellen. Wilt u ook op de
site van de Open Tuinen
Carrousel vermeld worden
dan moet u vóór eind maart
een korte beschrijving + 2
foto’s van uw tuin opsturen.
 
Opgave vóór 22 februari naar info@emmen.nl met
vermelding van je adres en telefoonnummer. Geef ook
duidelijk aan op welke dag(en) dat je de tuin openstelt!
Het overzicht van de Open Tuinen Weekenden ziet er
als volgt uit:
 
23 en 24 mei: Coevorden en Emmen
20 en 21 juni: Landelijke Open Tuinen Weekend
11 en 12 juli: Hoogeveen en Meppel
08 en 09 september: Roden en Zuidlaren
05 en 06 september: Assen en Beilen.
 
We hopen op een grote deelname met veel open
tuinen èn veel bezoekers!!!  
 
Jannie VeldmanBorgerderweg 22, 7873 TD Odoorn

Telefonisch bereikbaar op: T 0591 - 51 22 50

HOVENIERSBEDRIJF, 

TUINCENTRUM 

& KWEKERIJ

TUINAANLEG & TUINONDERHOUD
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Bloemschikken
Paasworkshop
Datum: woensdag 1 april 2020
Locatie: AOC Terra, Noordbargerstraat 75 Emmen
Tijd: 19.30-21.30 uur. Inloop vanaf 19.15 uur
Kosten: 15 € voor leden en 17,50 voor niet-leden. De
workshop gaat door met een minimum van 10 deel-
nemers, het max. aantal is 15.

Op woensdagavond 1 april kunt u deelnemen aan een
voorjaars/paasworkshop. Er
wordt voor een voorbeeld-
stuk gezorgd, en voor alle
materialen. Zelf meene-
men een schaal, mag ook
op voet, van minimaal 30
cm diameter. Graag eigen
snoeischaar en mesje
meenemen.
Aanmelden uiterlijk 1 maart.
Uw inschrijving is geldig na
overmaking van het ver-
schuldigde bedrag , zie

aanmeldingsprocedure op pag 5.
Voor de paasworkshop zijn we nog op zoek naar groen
zoals
Kronkelhazelaar
Kronkelwilg
Groene cornus
Magnoliatakken
Berkentwijgen
Dikke takken van max 4 cm doorsnee van bijv. berk
Ander leuk materiaal van het seizoen
Als U wat voor ons heeft, kunt u contact opnemen met
Imke Boelema, tel.0591-616239 of email: imkeboele-
ma@gmail.com
 
Noord Nederlands Bloemschik
Evenement

Zoals u al in het vorige afdelingsblad heeft kunnen

lezen organiseren de drie noordelijke provincies ook
dit jaar weer het Noord Nederlands Bloemschik Eve-
nement, NNBE en wel op zaterdag 14 maart aanstaan-
de. Net als vorig jaar houden we het evenement in
MFC de Wier in Ureterp, dit omdat het een super mooie
en geschikte locatie is en vooral centraal gelegen in
de 3 noordelijke provincies. Wilt u meedoen geef u
dan zo snel mogelijk op! Vol is namelijk ook echt vol!!!
En de winnaar krijgt een Golden Ticket voor het
bloemschikfestijn op Gardenista en hoeft zich dus niet
meer aan te melden en foto’s in te sturen! (zie ook het
volgende artikel).  ’s Middags is er een bloemschikde-
monstratie van Roxanne van Schellen. Dit begint om
13.30. Om teleurstelling te voorkomen moet u zich ook
voor de demonstratie opgeven en ook hier geldt weer
vol is vol. Een aanmeldingsformulier voor deelname
aan het NNBE en de informatie over de bloemschik-
demonstratie zijn als losse bijlage bij dit blad gevoegd.
U kunt ook nog even op de website www.emmen.
groei.nl kijken. Wij hebben er zin in en zien u graag!!!
Femmy Kuiper
 
Word jij de nieuwe bloemschik
kampioen bij de amateurs in 2020?
Na een succesvolle eerste editie in Ophemert wordt
dit mooie groen festival dit jaar georganiseerd op een
nieuwe locatie. De Historische Buitenplaats Den
Alerdinck in de buurt van Zwolle wordt het strijdtoneel
van de bloemschik wedstrijd. Ook dit jaar is er een

categorie voor stu-
denten, amateurs en
professionals en zijn
er  mooie andere prij-
zen te winnen.
En hoe gaaf is het om
op de laatste dag op
het toneel te strijden

met de drie besten uit je eigen categorie. Op dinsdag
12 mei kun je je werkstuk aanleveren en er zal deze
keer een centrale aftrap zijn! Mocht je mee doen dan
rekenen we ook op je als je bij de eerste 3 bent om op
zondag 17 mei op het podium te staan.
Om je te kwalificeren voor de wedstrijd vragen we je
om een foto (max. 5) te sturen van bloemwerk waar
je trots op bent. Samen met je adresgegevens, tele-
foonnummer, evt. lidnummer Groei & Bloei en de
categorie waarin je mee gaat doen. Meld je nu aan
door een mailtje te sturen naar bloemschikken@gar-
denista.nl.
Het hoofdthema is 'Festival'. Per categorie hebben we
ook een subthema:
Studenten:             Hippies
Amateurs:              Food, Flowers & Fashion
Professionals:        Eurovisie songfestival
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Indien onbestelbaar retour: Vastenow 154 7885AP Nieuw-Dordrecht

Heb je nog vragen of wil je nog meer informatie dan
kun je een mail sturen naar Sharon van Eunen:  eu-
nen@gardenista.nl 
De kosten voor een amateur zijn € 40,-
De kosten voor een professional € 65,-
De kosten voor een student € 24,-
 
Bloemschikteam Gardenista
 
Bloem en Design
Op 10 december hadden we met onze Bloem en
Design-club, helaas kon niet iedereen aanwezig zijn,
een super geslaagde avond die verzorgd is door onze
bloemschikdocenten Albert Schreuder en Danny
Smit. Ze hebben werkelijk aan alles gedacht en er was

te kust en te keur te
kiezen aan materia-
len en bloemen en
planten. Allemaal zijn
we uiteindelijk met
een uniek stuk naar
huis gegaan. Alle
bloemschikdames had-
den iets lekkers mee-

genomen, er was koffie/thee met appeltaart maar ook
aan de afterparty was gedacht in de vorm van een
hapje en een drankje. Danny en Albert het was TOP!
Heel hartelijk dank! Om jullie een idee te geven wat
er gemaakt is, hierbij een foto.
 
Femmy Kuiper
 
Kerstbloemschikken
Zaterdag 14 december was er onze traditionele

kerstbloemschik workshop. We begonnen met koffie
en krentewegge. Na de uitleg van wat er te gebruiken
was en hoe ons stuk het beste opgebouwd kan wor-
den, gingen we aan de slag. Er was heel veel mooi
snoeimateriaal, maar ook gespoten appeltjes en
hortensiabloemen om uit te kiezen. En dit keer geen
gewone bloemen maar prachtige wasrozen. Wat een
goed idee! Ze blijven eindeloos mooi en hoefden dus
niet vlak voor de kerst nog eens vervangen te worden.
Onder de deskundige leiding van Femmy heeft ieder-
een tenminste 1 kerststuk of krans gemaakt. De meest
artistieke stukken kwamen onder onze handen van-
daan.
Het overgebleven snoei-
materiaal mocht mee naar
huis om nog meer stukken
te kunnen maken.
Gezamenlijk hebben we
alles opgeruimd. Iedereen
ging met grote kerststuk-
ken naar huis. Femmy, bedankt.
 
Margreet Spanjaard
 
Doorlopende agenda
19 februari: Jaarvergadering, aansluitend voorjaars-
bakjes maken, start 19.30 uur, AOC Terra
14 maart: Noord Nederlands Bloemschikevenement,
MFC de Wier, De Telle 21, 9247BH Ureterp
18 maart: Lezing Bijzondere planten, heesters en
bomen door Wiecher Huisman, start 20.00 uur, AOC
Terra
28 maart: Tegel eruit Plant erin, Intratuin Emmen
1 april: Paasworkshop, start 19.30, AOC Terra
4 april: Plantenruilbeurs, start 10.00 uur, AOC Terra
15 april: Lezing over Bodemleven door Peter van ‘t
Rood, start 20.00 uur, AOC terra
25 april: Excursie tulpenroute Noordoost polder, ver-
trek 8.30 vanaf AOC Terra
13 t/m 17 mei: Gardenista, Havezate Den Alerdinck,
Laag-Zuthem (bij Zwolle)
23/24 mei: Drentse Open Tuinen Carrousel Emmen/-
Coevorden
13-21 juni: Nationale Tuinweek
20/21 juni: Landelijk Open Tuinen weekend
27 juni: Dagexcursie naar Salland, nadere info volgt

Locatie AOC Terra: Noordbargerstraat 75 Emmen


