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Van de bestuurstafel
Beste mensen,
 
Nog steeds zijn het wat onzekere tijden ivm corona
maar we hebben met het bestuur toch weer een
programma gemaakt voor de komende maanden. We
hopen van harte dat alle geplande activiteiten door
kunnen gaan, natuurlijk met in acht neming van de
RIVM regels.
We openen het seizoen met een korte dagexcursie
naar Gasselte, die u aangeboden wordt door het be-
stuur. U moet zich hiervoor wel aanmelden.
Omdat er in deze tijd wellicht op het laatste moment
sommige dingen niet door kunnen gaan, is het belang-
rijk dat uw e-mailadres bekend is. Houd ook de web-
site in de gaten, nieuws wordt daar ook op gezet.
Wij krijgen al uw adresgegevens van het hoofdbureau
in Zoetermeer, waar u zich als Groei en Bloei lid
aanmeldt, dus eventuele wijzigingen/aanvullingen
moet u ook daar doorgeven. Dan zijn ze automatisch
ook bij ons bekend.
U heeft nu het allerlaatste kwartaalblad in handen met
het programma t/m december. In Januari verschijnt
dan ons eerste jaarboekje.
Wij zijn er heel blij mee dat zich een nieuw bestuurslid
heeft aangemeld, namelijk Paul Koopman-Nijmeijer.
Hij woont sinds november 2017 in Emmer-Compas-
cuum en heeft daar samen met zijn man Ronald al
een prachtige tuin gemaakt: De Hoofdmeesterstuin
(www.dehoofdmeesterstuin.nl.)
Er zijn nog steeds tuinen op afspraak geopend en u
kunt ook nog planten aanbieden of vragen via de
online ruilbeurs.
Ook elders in het land zijn er inmiddels wel weer open
tuinen te vinden waar u naar toe kunt, een leuk uitje
als u misschien niet op vakantie kunt nu.
We hopen u in september weer in goede gezondheid
te kunnen ontmoeten.
 
Imke Boelema

Even voorstellen

Ik ben Paul Koopman-Nijmeijer, 44 jaar, geboren en
getogen in Terneuzen (Zeeland). Via diverse omzwer-
vingen ben ik in Emmer-Compascuum terecht geko-
men samen met mijn man Ronald Nijmeijer-Koopman.
Ik werk al ruim 15 jaar als administrateur (en manus-
je van alles) bij een theaterproducent in Amsterdam.
2,5 jaar geleden zijn we verhuisd van Hengelo naar
Emmer-Compascuum. In Hengelo hadden we al een
hele mooie tuin. Deze was niet zo heel groot (ongeveer
300 m2), maar we deden wel regelmatig mee met open
tuin dagen; de grootte van je tuin is niet belangrijk als
het maar een mooie tuin is waar je zelf enthousiast
van wordt en waar je ook enthousiast over kunt ver-
tellen aan bezoekers.
Nu hebben we een tuin van 2800 m2 en daar zijn we
de afgelopen 2,5 jaar hard in bezig geweest. Want
toen we hier kwamen wonen stond er bijna geen
bloeiende plant in de tuin. Dat is inmiddels wel anders.
Mijn man Ronald is voornamelijk van het onderhoud
in de tuin. Ik help hem met de grote klussen en houd
me voornamelijk bezig met alle nevenactiviteiten er
om heen, zoals de website, Facebook- en Instagram-
pagina, het organiseren van open tuin dagen en
tuinconcerten.
Juist vanuit organisatorisch oogpunt leek het mij
daarom ook heel erg leuk om mij te voegen tot het
bestuur van Groei en Bloei Emmen. Ik zal in ieder
geval gaan proberen een goede Facebookpagina voor
de afdeling op te gaan zetten (www.facebook.com/-
groeienbloeiemmen) en Jolande Schoemaker assis-
teren bij het maken van het magazine van Groei en
Bloei Emmen.
Mochten jullie tips en ideeën hebben voor de Fa-
cebookpagina of het magazine, dan horen we dat
uiteraard graag.
 
Groeten, Paul.
 

Welkom nieuwe leden
Van harte verwelkomen we onze nieuwe leden:
 
Mw. Feunekes, Emmen
Hr. Lubbers, ’t Haantje
Hr. Schutte, Emmen
Mw. Steenhuis-Ottema, Klazienaveen
Mw. Strating, Odoornerveen
Hr. Van Biessum, Emmer-Compascuuum
Mw. Voss, Emmen
 
Wellicht kunnen we kennismaken bij de opening van
ons nieuwe activiteitenseizoen. Graag tot ziens!
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Seizoensopening
Op zaterdag 5 september willen we het verenigings-
seizoen samen openen.
We doen dat dit keer in de vorm van een kleine dag-
excursie, omdat we onze jaarlijkse excursie hebben
moeten missen. Deze excursie is kosteloos voor leden
en hun partners, maar u moet zich wel opgeven vóór
29 augustus via de mail (info@groei.emmen.nl).
Vanwege de Coronamaatregelen is er beperkt plek
dus deze excursie is echt alleen voor leden dit keer.
Alle deelnemers gaan rechtstreeks met eigen vervoer.
U wordt om 10.00 uur verwacht in de tuin van Ria ten

Dam in Gasselte, een sfeervolle tuin in landelijke
omgeving, prachtige borders met weelderige, kleurrij-
ke beplanting, veel aparte struiken en schaduwplan-
ten.We krijgen eerst koffie/thee met wat lekkers en we
kunnen daarna de tuin bekijken.
Vervolgens gaan we naar het naastgelegen Arbore-
tum Arcadië van Wiecher Huisman. De botanische
reizen over de hele wereld leverden de inspiratie. Rust
en harmonie zijn de sleutelwoorden in deze tuin met

veel bijzondere bomen en heesters. Eerst gaan we
lunchen en daarna krijgen we een rondleiding van de
heer Huisman. Einde excursie ca.15.30-16.00 uur.
Vanwege de beperkte binnenruimte bij het Arboretum
wordt bij hele slechte weersomstandigheden de ex-
cursie afgelast en ook bij veranderde omstandigheden
ivm corona. U krijgt hier dan een mail over.
 
Imke Boelema

Smul-en plukweekend
Als de omstandighe-
den het toelaten, is op
26 en 27 september
de pluktuin van Jan-
nie Veldman in Kla-
zienaveen open. Tij-
dens dit weekend
mag je fruit en bloe-
men plukken tegen
een geringe vergoe-
ding. Ook mag je gra-
tis proeven van alle
fruitproducten die dit
jaar gemaakt zijn van
al het fruit uit de tuin.
 
Data: 26 en 27 september
Tijd: beide dagen van 10.30 – 16.30 uur
Adres: Derksweg t.o. nr. 54 Klazienaveen
Van harte welkom.
 
Jannie Veldman

Snoeptuin
Het is zomer! Elke ochtend loop ik de tuin in om fruit
te plukken. Eerst waren er aardbeien. Die werden
opgevolgd door aalbessen, zwarte bessen en kruis-
bessen. Daarna was het de beurt aan de Japanse
wijnbes. Die deed het dit jaar voor het eerst geweldig.
Hij staat er nu drie jaar. Ergens heb ik gelezen dat
bessenstruiken een paar jaar nodig hebben om goed
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te dragen. Dat lijkt dus wel te kloppen.
De kersen zijn vooral door de spreeuwen opgegeten.
In een onbewaakt ogenblik heb ik hoogstam fruitbo-
men geplant. Prachtig! Maar wel een beetje onprak-
tisch. Wij aten de kersen van de onderste takken. De
rest was voor de vogels. En het zijn niet alleen de
spreeuwen die er van snoepen. Een familie kraai met
4 jongen vond het ook heerlijk.
Inmiddels zijn de druiven in de kas rijp en beginnen
de bramen te kleuren. De braam heb ik deze winter
grondig terug geknipt, nadat ik had begrepen dat
bramen op het tweejarige hout vruchten dragen. Dus
haalde ik alle oude takken weg en werden de jonge
takken aangebonden, om het volgende jaar fruit te
geven. Dat werkte boven verwachting. Dit voorjaar
was de struik zo wit van de bloesem dat hij in de
bloementuin niet zou misstaan. De bijen hadden er
wekenlang plezier van. Nu hangt hij zo zwaar van de

bramen dat de takken doorbuigen.
Maar er is nog meer moois op komst. De appelbomen
zitten vol, net als de kweepeer. En we hebben zelfs
peren dit jaar! Meestal bevriest de bloesem in het
vroege voorjaar. Dat gebeurde dit voorjaar met de
pruimen. Alleen aan de zuidwest kant van de boom
overleefden er een paar. Ach, je kunt niet alles hebben.
Ik kan de tuin niet inlopen zonder even een paar lek-
kernijen te plukken. En we zijn niet de enigen die van

onze tuin snoepen. Bijen, hommels, vlinders vinden
een keur aan lekkers. En toen ik vanochtend wat beter
keek ontdekte ik dat wespen zich te goed doen aan
de nectar van de trompetplant. Ze hebben de jongen
groot, het werk zit er op. Ze mogen nu nog ruimschoots

Plantenruilbeurs
Datum: zaterdag 3 oktober
Tijd: inleveren van planten: 9.30. Ruilen start om 10.00
uur exact.
Locatie: Nieuwe AOC Terra, Huizerbrinkweg 9,
Emmen.
In april ging de ruilbeurs niet door. Jammer van al die
planten die al te wachten stonden op een nieuwe ei-
genaar. Intussen kon er wel geruild worden via de
website en hebben gelukkig nog wat planten een
nieuwe tuin(eigenaar) gevonden. We proberen het in
oktober gewoon opnieuw. Buiten kunnen we vast wel
genoeg afstand houden. Kijk al vast welke planten te
groot worden en waar je mogelijk iemand anders een
plezier mee kunt doen. Een stekje is gauw gemaakt.
Ook komen er al weer overal zaailingen op die straks
uitgedeeld kunnen worden.
We houden het evenement buiten. Iedereen is wel-

kom, ruilen is gratis, en als u even niets aan te bieden
heeft, maar nog wel ruimte voor iets nieuws dan kan
dat uitreraard ook. Er is altijd wel genoeg voor ieder-
een. Maar kom op tijd, want zoals altijd zijn de mooiste

genieten van de rijkdom van de zomer, tot laat in de

herfst voor hen het doek definitief sluit. Volgend jaar
kan de cyclus voor hen weer opnieuw beginnen.
Jolande Schoemaker
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planten het eerst weg. En wilt u alleen even bijpraten
(op afstand), dan is ook daar ruim gelegenheid voor,
met een kopje koffie of thee en wat lekkers. Kom dus
vooral, en breng mooi weer mee.

Lezingen
Bodemleven door Peter van 't Rood 
 
Datum: woensdag 21 oktober.
Tijd: 20.00-22.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.
Locatie: Nieuwe AOC Terra, Huizerbrinkweg 9,
Emmen.
Kosten: toegang is gratis voor leden, niet leden beta-
len €3,50 inclusief koffie/ thee.

De lezing gaat over het
leven in de bodem, van
de grotere vormen als
wormen en pissebed-
den tot de microscopi-
sche wereld onder de
grond: schimmels, bac-

teriën en degelijke.
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.
Veel mooie foto's, veel bijzondere filmpjes. Neem een
kijkje in de (on)zichtbare wereld die onze tuin gezond
houdt. Heel erg de moeite waard.
 
Slingers van de tuin door Olga van Ekelenburg 
 
Datum: woensdag 18 november.
Tijd: 20.00-22.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.
Locatie: Nieuwe AOC Terra, Huizingsbrinkweg 9,
Emmen.
Kosten: toegang is gratis voor leden, niet leden beta-
len €3,50 inclusief koffie/ thee.

Het tuinvirus kreeg Olga in 1999 in zijn greep. Haar
pas ontdekte groene vingers kwamen geweldig goed

van pas, want de 1900m2 grote tuin moest gevuld
worden met kleurige pracht. En wel zo snel mogelijk.
Dit enthousiasme zorgde voor een bijzondere voor-
liefde voor het gebruik van eenjarigen om de gaten in
de borders tussen de vaste planten op te vullen.
Kleurige “snelgroeiers” die de tuin elk jaar iets anders,
iets extra’s meegeven.
Sindsdien is Olga verkocht: ze zaait en kweekt er in-
middels duizenden per jaar. Niet meer alleen voor
haarzelf maar ook voor de verkoop vanuit haar hob-

bykwekerij.
Tijdens haar lezing “Slin-
gers van de tuin” vertelt
Olga op enthousiaste wijze
over het gebruik van een-
jarigen. Heel bijzonder zijn
de gewaagde kleurencom-
binaties waardoor zowel
de eenjarigen als vaste
planten nog beter tot hun
recht komen. Veel foto’s
van haar eigen tuin, Olgar-
den, passeren de revue, en
ook handige tips zullen niet
ontbreken.

Laat je enthousiasmeren tijdens deze kleurrijke pre-
sentatie.
 
 Siertuin of moestuin?
Min of meer gedwongen door de corona epidemie
besloten we dit jaar geen tuincentra te bezoeken en
het gewoon te doen met wat we hebben. Dat beteken-
de vooral zaaien en stekken, want planten gingen we
even niet aanschaffen. Dat leverde een interessante
uitdaging op. Vorig najaar had ik een groot aantal
planten uit de voortuin weggehaald die niet voldoende
klimaatbestendig zijn. Ik had geen zin om steeds naar
treurig slaphangende zielenpoten te kijken. Eruit dus.
Maar daardoor ontstonden forse gaten in de beplan-
ting. Ik had natuurlijk het internet op kunnen gaan en
online planten kunnen bestellen. Maar er is eigenlijk
niks mis mee om eens te kijken of je het kunt doen
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met wat je hebt.
Er lagen nog wat stukken betongaas. Ik had teveel
planten van klimbonen. Het zijn pronkbonen en ze
bloeien prachtig. Dus werd er een klimrek gefabriceerd
door gewoon twee stukken schuin tegen elkaar te
zetten. Touw on de bovenkanten aan elkaar vast te
maken, tentharingen om het gaas te verankeren, en
klaar waren mijn klimrekken.
Verder had ik suikermais gezaaid waar ik eigenlijk
geen plek voor had in mijn kleine moestuintje. Het
worden mooie hoge planten, en dus bedacht ik dat ze
prima achter in de border kunnen. Het zijn wind
bestuivers en ze moeten liefst met zo veel mogelijk

dicht bij elkaar staan. Dat geeft de grootste kans op
kolven. Inmiddels bloeien ze en vullen ze een fors gat
in de border op. In de moestuin staan Oost-Indische
kers en afrikaantjes, een doorgeschoten slaplant staat
in bloei met lieve gele bloemetjes. In een pot op het
terras heb ik een overgeschoten pompoenplant gezet.
Blad en bloemen zijn heel decoratief, en ook als er
geen pompoenen aankomen heb ik genoten van de

plant. Op een gunstiger plek staat nog een pompoen-
plant. Daar zitten al mooie pompoentjes aan. Het komt
dus wel goed.
De lijnen tussen moestuin en siertuin vervagen meer
en meer. Waarom zou je alles in hokjes indelen? Het
bevalt me wel zo.
 
Jolande Schoemaker

Vakantie in eigen tuin
Normaal gesproken heb ik met de meeste tuinwerk-
zaamheden geen moeite. Eigenlijk zou ik moeten
zeggen hebben we geen moeite. Tegenwoordig is dat
anders. Wij houden ons zoveel mogelijk aan de
voorschriften en aangezien er voor tuiniers nog geen
aangepaste regels afgekondigd zijn doen we alles op
1,5 meter. Enerzijds is dat lastig, vooral als je last krijgt
van leeftijdsoren (dovigheid), anderzijds wel prettig
want het voorkomt enigszins de voor de voetenloperij.
Gelukkig hebben we een grote tuin dus we kunnen
ons vrij gemakkelijk aan de maatregelen aanpassen.
Als u denkt waar gáát dit over? Coronatijd dames en
heren, de coronastrijd is nog steeds niet gewonnen.
Vroeger was de wereld een stuk overzichtelijker. Toen
had je koffietijd, etenstijd, vakantietijd, zomertijd,
bedtijd, overal was wel tijd voor. Nu is dat gewijzigd,
de vakgebieddeskundigen delen onze tijd in. Dat
hebben we maar te slikken. In deze tijd (coronatijd) is
het wat dat betreft helaas soms letterlijk slikken of
stikken. Ik ga er van uit dat de meeste lezers beschik-
ken over een tuin met enige ruimte, daar kun je dus
wel de nodige afstand tot de medewerker bewaren.

Als je alleen maar een 1 meter tuintje hebt wordt het
al een stuk moeilijker. Waarschijnlijk moet je dan
strootje trekken wie er de volgende dag iets aan je
plantjes mag doen. Of (nog erger) als je in een nest-
kastje op 14 hoog woont zonder tuin, oh nee dan heb
je immers echt geen tuin en dan is het bovenstaande
probleem er ook niet. Dan mis je wel veel hoor, geen
tuin geen 1,5 meter, maar ook géén tuinplezier. En
dat is dan weer een voordeeltje van de huidige crisis-
tijd. Het probleem speelt in heel Europa, in heel de
wereld zelfs. Overal zijn dus voorschriften voor, alles
voor onze eigen veiligheid en gezondheid. En 1 van
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die voorschriften raadt het ten sterkste af om een
buitenlandse reis/vakantie te willen hebben. Thuisblij-
ven dus en dan komt die grotere tuin opeens wel heel
erg goed uit. Dan is elke 1,5 meter eigenlijk een mini-
vakantie in eigen tuin. Dan zie je opeens bloemen
waarvan je het bestaan al wat vergeten was. En
planten die anders alleen maar snoeiwerk vragen
blijken ook te bloeien. Alles lijkt anders omdat je nu
opeens alle zomerweken thuis bent en mag tuinieren.
Nu zorgt de zo verfoeide global-heating opeens voor
een prettig vakantiegevoel in eigen tuin. Jarenlang heb
ik gedacht dat al die reclameboodschappen over de
schoonheid van ons eigen land en de aanbevelingen
om daar vooral ook van te genieten veel commerciële
achtergrond hadden. Maar het is waar, ons eigen land
is mooi, en dat begint al in de eigen tuin. Laten we
hopen dat er geen virusopleving komt maar beleef wel
een prettige vakantietijd op je eigen werkterrein. Zorg
goed voor alles wat groeit en bloeit en vooral: blijf
gezond.     
 
Hepke en Geke Wouda

In de tuin van Margje
Janssen
Ons jaarlijkse tuinuitstapje voert ons meestal langs
bijzondere tuinen, fraai aangelegde borders in reliëf
en op kleur. Prachtige gazons met afgestoken randen
en zonder onkruid. Waterpartijen met bruggetjes,
gevarieerde waterplanten en moerasgebiedjes. Het
zijn echte showcases en de eigenaren mogen er, te-
recht, trots op zijn. Maar er zijn ook pareltjes die een
heel andere glans hebben. Zo waren Martha en ik
laatst in de tuin van Margje Jansen in Odoorn.
Margje is in de 80 en tuiniert hier sinds 1982. Het huis

is modern, gewoon, jaren zestig. Een lange oprit van
twee stroken tegels met een garage aan het eind en
een voor-, zij- en achtertuin. Maar daar houdt het
gewone dan ook mee op. Naast en tussen de tegels
van de oprit staat het vol met één- en twee jarigen en
vaste planten. Nigella, digitalis, euphorbia, knautia en

nog veel meer. Alles zaait zich vrolijk uit. Voor onkruid
is geen plek. En als er dan
toch nog wat onkruid om-
hoog komt, trekt Margje dat
er subiet uit.
In de voortuin omzoomt
een brede border een rond
stuk gras. Ook daarin veel
vaste-, één jarige- en twee-
jarige planten: rozen die
zich een plek trachten te
veroveren, enorme buxus
bollen, rode en witte sier-
klaver, delphiniums, klap-
rozen, damastbloem en
nog veel meer. In de zijtuin

komen daar ook frambozen bij en  meer richting
achtertuin ook zwarte- en rode bessen. Vroeger
teelde Margje in de achtertuin groente, nu is het een
paradijs voor insecten en vogels.
Het is een echte zomertuin maar ook in de winter en
het voorjaar is er het nodige te beleven. Onder de
grond zitten bollen verstopt en ook nu nog steken de
gedroogde bollen van de sierui boven de beplanting
uit.
Tuinieren zit Margje in het bloed, “de tuin is mijn alles”,
zegt ze. Al van jongs af aan werkte ze thuis, noodge-
dwongen maar met veel plezier op de boerderij van
haar ouders, ook in de moestuin.  Nu is ze niet meer
zo goed ter been maar zonder tuin zou ze niet kunnen.
Door haar tuin lopen maakt haar gelukkig. Haar kin-
deren helpen af en toe met snoeien en groot onder-
houd, maar verder doet ze alles zelf. Vroeger strooide
ze elk jaar paardenmest tussen de planten, maar de
laatste jaren niet meer. De tuin doet het er niet minder
om. Margje stopt heel veel liefde in haar tuin en de

tuin geeft haar die liefde terug door uitbundig te
groeien en bloeien.
 
MM
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Excursie Verver bollenoutlet

Op 21 november (en mogelijk ook op 22 november
om de corona regels na te kunnen leven) is de jaar-
lijkse bollenoutlet bij Verver. We gaan er heen met
eigen vervoer en delen de brandstofkosten. Als je
bollen nodig hebt is dit een uitgelezen kans! Je betaalt
€5,- per kilo bollen, ongeacht de soort, dus om de prijs
hoef je het beslist niet te laten! Opgeven graag via
info@emmen.groei.nl. Zodra we weten wie er alle-
maal meegaan krijgt u bericht over de exacte vertrek-
tijd en opstapplaats.

Mijn eigen bollenveldjes
In november 2019 gingen we met vier leden naar de
bollenoutlet van Verver. Ik had een lijstje gemaakt van
wat ik wilde. Vooral bollen in de grassentuin, want daar
is in het voorjaar maar weinig te beleven. En krokusjes
in het gras naast de oprit, meer sieruien in de voortuin,

verwilderende tulpjes op verschillende plekken. Wel-
licht zou er nog wel meer moois zijn….
Ik kwam terug met ruim 1000 bollen en bolletjes.
Merkwaardig hoe snel die verdwenen. De krokusjes

gingen in het gras in een klein stukje naast de oprit,
gewoon om te zien hoe het er uit zou zien. De mees-
te bollen gingen, zoals gepland, in de grassentuin. In
februari verscheen er een grote plaat heldergele
krokussen. Ik dacht dat ik tulpjes had gekocht, maar
in februari? Waarschijnlijk niet goed opgelet. Hoe dan
ook, het was prachtig en zonnig. Daarna kwamen
narcisjes en tenslotte de tulpen. Allemaal lage soorten
die zich zelf zouden moeten vermenigvuldigen. Ik
hoop dat dit gaat lukken.
Langs een stukje van de oprit deden de krokussen het
inderdaad. Iedereen is het er over eens: dit mag langs
de hele oprit tot aan de straat: 130 meter lang. Ik heb
uitgerekend dat er dan ruim 4000 bolletjes moeten
komen. Een mooie klus om met een groep te doen.
En dat het gras dan niet gemaaid mag worden tot half
mei nemen we maar voor lief.
In de voortuin zijn gewone tulpen opgekomen, naast
de narcissen die ik vorig jaar al had geplant. We
hebben inmiddels tientallen sieruien De uitgebloeide
bloemhoofden steken nog steeds boven de vaste
planten uit. In een schaduwdeel bloeiden in mei veel
witte boshyacinten, vorig jaar bij Verver gekocht. Ze
hebben zich enorm vermeerderd. Daar heb ik meer
van nodig op andere schaduwrijke plekjes. Ze lichten
donkere hoekjes prachtig op
Plannen genoeg dus, tot we onze eigen bollenvelden
hebben. In november moeten we dus beslist wéér naar
Verver. Zal ik een aanhanger meenemen? Of is dat
overdreven?
 
Jolande Schoemaker

Bloem & Design
We hopen in oktober weer
te starten met een nieuw
seizoen Bloem & Design.
De mensen die vorig jaar
al hebben mee gedaan
hebben nog een inhaalles
te goed in september
omdat de laatste les is uit-
gevallen ivm corona.
Albert Schreuder stopt he-
laas met het begeleiden
van de lessen maar Danny
Smit heeft toegezegd dit

van hem over te willen nemen.
Zo gauw de data bekend zijn, horen degenen die zich
aangemeld hebben, dit via de mail. De lessen zijn
altijd op dinsdagavond van 20.00 tot ca. 22.00 uur,
met inloop vanaf 19.45 uur.
De groep is de afgelopen jaren heel divers geworden,
van mensen met veel ervaring tot beginnelingen, maar
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stuk voor stuk creatieve mensen die zichzelf en elkaar
uitdagen tot het maken van mooi en vaak verrassend
bloemwerk.
We leren niet alleen van de leraar maar ook veel van
elkaar.
Schroom niet om u op te geven, ook met weinig erva-
ring bent u van harte welkom.
De kosten voor 6 lessen (okt, nov, dec, jan, febr, maart)
incl koffie/thee zijn €90 voor leden en €120 voor niet-
leden. Materialen en ondergronden moet u zelf mee-
nemen.

Als u vragen heeft, kan dit bij de waarnemend bloem-
schikcoordinator, Imke Boelema. Email : imkeboele-
ma@gmail.com / tel 0591-616239.
De aanmelding is definitief als het geld is overgemaakt
(zie Algemene aanmeldingsprocedure op pag. 8).

Kerstbloemschikken
Datum: zaterdag 19 december.
Tijd: 10.00 tot ongeveer 12.00 uur, inloop vanaf 9.45
uur.
Locatie: Nieuwe AOC Terra, Huizerbrinkweg 9,
Emmen
Kosten: € 17,50 voor leden en € 20,- voor niet-leden,
incl. materialen, koffie/thee met wat lekkers.

Het lijkt nog ver weg, maar voor je het weet is het weer
zover. Op 19 december gaan we weer samen bloem-
schikken voor de Kerst. Wij zorgen voor groen, bloe-
men en oasis. U neemt zelf alleen uw ondergrond(en)
mee. Er is deskundige begeleiding aanwezig, zodat

Fotogroep Klazienaveen

Woensdagavond 3 juni kwam de fotogroep Klaziena-
veen bij mij in de tuin in Klazienaveen om foto’s te
maken.
Deze Fotogroep bestaat uit een twintigtal leden die
fotografie als passie hebben. Waar wij vaak foto’s
maken om een overzicht van de tuin te fotograferen,
gaan deze mensen op zoek naar dat ene bloemetje
bovenin een plant of boom of juist onderaan dichtbij
de grond. Naast natuurlijk een geweldige camera
hebben ze ook een huishoudtrapje, een bloemenspuit
e.d. attributen mee. Voor de foto’s die gemaakt zijn

heb ik toestemming gekregen om deze te delen met
anderen. Een aantal foto’s zijn hier toegevoegd. Voor
meer foto’s kunt u terecht op de site: www.fotogroep-
Klazienaveen.nl.
 
Jannie Veldman

ook mensen zonder ervaring iets moois kunnen
maken.
Het is altijd een gezellige ochtend waarna iedereen
met 1 of meer mooie stukken naar huis gaat.
Aanmelden vóór 5 december. Uw betaling is uw
aanmelding.
 
Imke Boelema
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Open tuinen 2021
We zijn weer op zoek naar enthousiaste tuineigenaren
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 het 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. Gardenista). Het Landelijk Open Tuinen Week-
end 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 opgeven 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 uw adres en telefoonnr. Geef ook
duidelijk aan op welke dag(en) u de tuin wilt openstel-
len!
 
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 Veldman

Borgerderweg 22, 7873 TD Odoorn
Telefonisch bereikbaar op: T 0591 - 51 22 50

HOVENIERSBEDRIJF, 
TUINCENTRUM 

& KWEKERIJ
TUINAANLEG & TUINONDERHOUD

Komkommertijd
Met een moestuin is er altijd wel wat aan de hand.
Eerst was het vrij warm en liep alles (te) snel uit. Toen
kwam er in mei opeens nachtvorst. De aardappelen
bevroren, een bessenstruik verloor zijn blad, de bieten
kwamen niet op, de tomaten groeiden uiteraard niet,
want het was te koud en de komkommers, courgettes
en pompoenen bleven in de kas. Het was allemaal
misère.  Ik had zoals gebruikelijk teveel gezaaid. Je
weet maar nooit of het allemaal op komt. En de rest
kon naar de plantenruilbeurs, toch? Misgerekend,
want er was corona en alles werd afgelast. Daar zat
ik nou met al die planten. Een aantal werd alsnog on

line geruild. Ik heb nu mooie oranje trompetachtige
klimmers in de voortuin als dank voor mijn tomaten-
plantjes. Buren, vrienden en familie  wilden wel een
komkommer of een courgette of en tomaat, en de
meeste planten vonden uiteindelijk een goed heenko-
men. Maar er bleef nog wat over. En dus heb ik nu 3
komkommerplanten en vier courgetteplanten. Boven-
dien werkt het weer nu mee. Elke dag kan ik 2 kom-
kommers plukken, elke dag 2 of 3 courgettes. De
buren zijn op vakantie, die kan ik er dus niet blij mee
maken. Het zelfde geldt voor familieleden en vrienden
in de buurt. Op den duur heb je wel genoeg komkom-
mers en courgettes gegeten en zijn er ook al de nodi-
ge in zoetzuur of soep verdwe-
nen. En dus deel ik zoveel mo-
gelijk komkommers uit aan de
mensen die wel thuis zijn geble-
ven en ging ik maar eens op
zoek naar alternatieve recepten
voor courgettes. Ik kwam terecht
bij courgettini's. Nooit van ge-
hoord. Ik blijk heftig achter te
lopen, want dat spul is gewoon
in de supermarkt verkrijgbaar.
Blijkbaar is er in heel Nederland
een overschot aan courgettes.
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Doorlopende agenda
Alle activiteiten/lezingen onder voorbehoud ivm Coro-
na maatregelen, check uw mail en de website voor
informatie!
5 september: seizoensopening in de vorm van excur-
sie naar de tuin van Ria ten Dam, Wevenakkersweg
1 in Gasselte, 10.00 uur gevolgd door lunch en bezoek
aan het Arboretum Arcadië in Gasselte, Gieterweg
11a. Einde ca. 15.30-16.00 uur. We gaan met eigen
vervoer rechtstreeks. Gratis voor leden en hun part-
ners maar u moet zich wel van te voren opgeven!
26 en 27 september: Smul- en plukweekend bij Jannie
Veldman, Derksweg t.o. nr. 54 Klazienaveen.
3 oktober: ruilbeurs, vanf 9.30 koffie/thee en klaarzet-
ten planten, ruilen begint om 10.00 uur.
21 oktober: lezing door Peter van ‘t Rood over bodem-
leven.
18 november: lezing door Olga van Ekelenburg: "De
slingers van de tuin".
21 november: excursie Verver bollenoutlet.
19 december: kerstbloemschikken.
Cursus Bloem & Design: hiervoor zijn de data nog niet
bekend.
 
Alle lezingen: inloop met koffie/thee vanaf 19.30, de
lezing begint 20.00 uur. NIEUWE LOCATIE AOC
Terra, Huizingsbrinkweg 9 Emmen.Let op:check de
website/uw mail! Mocht de nieuwbouw van Terra
vertraging oplopen dan moeten we alsnog uitwijken
naar een andere locatie.

Maar goed, het is een prima uitvinding en heerlijk bij
de warme zomerdag, als je niet zoveel zin in een zware
maaltijd hebt. Alles wat je nodig hebt is een spirelli
snijder, een soort overmatig grote puntenslijper met
getande mesjes, en een heleboel courgettes. Reken
maar minimaal een courgette per persoon. Dat schiet
dus lekker op. Zo'n mesje bleek bij de buurvrouw die
op vakantie is in de kast te staan. We passen ook op
hun honden, dus neem ik aan dat ik dat ding zolang
wel mag lenen. Met die overmatig grote punteslijper
snij je reepjes van de courgette die er uit zien als lange
pastaslierten. Een paar minuten koken in zout water,

een lekker sausje erbij, en klaar is je superlichte
maaltijd. Een ijsje als toetje en de zomer is compleet.
Ik heb bovendien gele, donkergroene en groen-wit
gestreepte courgettes. Door elkaar gebruikt wordt het
ook nog eens geweldig kleurrijk. Lang leve de
courgettes!
 
Jolande Schoemaker

Courgettini met tonijn
Dit heb je nodig voor 2 personen:
- 2 grote courgettes of 3 kleine
- 1 blikje tonijn in water
- 10 kerstomaatjes
- 1 ui of 2 sjalotten
- 1 teentje knoflook
- handje verse oregano (of een theelepel gedroogde)
- olijfolie
- geraspte parmezaanse kaas
- zout en peper naar smaak
 
Bereiding:
Zet de oven op 180 graden.
Doe de tomaatjes in een vuurvast schaaltje en doe er
wat olijfolie over.

Rooster de tomaten ongeveer 15 minuten in de hete
oven.
Snijd intussen de courgette met de spirellisnijder in
reepjes. Het lijkt heel veel, maar het slinkt behoorlijk
tijdens het koken!
Snipper ui, knoflook en oregano. Fruit in wat olie tot
de ui glazig is. Laat de tonijn uitlekken.
Kook de courgettini in ruim kokend water tot beetgaar
(3-5 minuten) en laat uitlekken in een vergiet. Roer de
tonijn door het ui-kruidenmengsel en maak af op saak
met zout en peper.
Leg de courgettini op de borden. Doe er de tonijnsaus
over en schik er de geroosterde tomaatjes bovenop.
Strooi er naar smaak wat geraspte parmezaanse kaas
overheen.
 
Eet smakelijk!


