
Nieuwsbrief afd. Stadskanaal e.o.

Agenda G&B
26 jan.: Jaarvergadering, aan-sluitend 2 presentaties leden, ziepag. 38 febr.: Bezoek Kapteyn insti-tuut, zie pag. 422 febr.: Lezing tuinieren in ver-anderend klimaat, zie pag. 523 maart: Lezing Siergrassen enBamboesZie ook onze website:www.stadskanaal.groei.nl ofFacebook

Kopij nieuwsbrief
 Inleveren kopij voor de nieuws-brief maart vóór 15 maart. Dit kan per e-mail aan:k.prikker@hetnet.nl  of viaTel. 0599 564669  De volgende nieuws-brief zal beginapril worden ver-zonden.

Let op!
In deze tijd is het al dan nietdoorgaan van ge-noemde activiteitendoor Corona op ditmoment (begin ja-nuari) nog onzeker. Raadpleeg onze website

30 januari 2022

januari 2022



Activiteiten
WandeltochtOp de laatste regenachtige zondag van oktober ging toch nog onzewandeltocht door die gepland was als voorjaarstocht. Gewapend metlaarzen, capuchons en regenponcho's (zie bovenstaande foto!) zijnwij door een prachtig coulissen gebied op pad geweest met FrankPardoel. Heel erg afwisselend omgeven door twee kleine stroompjes en mooiedoorkijkjes. Wat ik nog nooit gezien had en nu meemaakte was desaponinen (zeepstoffen) bij meerdere bomen, ongelooflijk dat er zo'nhoop "sop" op de grond te zien is. Dat alleen al was de tocht meerdan waard om te lopen en misschien ga ik hem van het voorjaar tochnog een keer lopen in dit prachtige gebied. Kerststukje makenHet kerststukje maken, onder leiding van Lineke, ging opeens ookniet door. ’s Middags kregen we te horen dat de school toch niet be-schikbaar was die avond omdat die vanwege de "Lockdown" om 17.00uur moet sluiten.  Vlug iedereen een mailtje gestuurd dat alle deel-nemers hun “pakket” konden ophalen bij de school.Lineke had voor iedereen een “pakket” samengesteld met een uitlegwat je het eerst moest gebruiken en wat daarna. Op de foto's kun jede materialen zien en een werkstuk dat klaar is. Kerststukje met kinderenHet is jammer, maar helaas ging het kerststuk maken met de kinde-ren in de bibliotheek ook niet door. Ik denk wel dat we een voorjaars-stukje met ze kunnen maken, want dat is pas 4 mei en dan hoop ikdat we verlost zijn van dat Covid-monster. Textiel vervenHet textielverven bij Christina kan helaas ook geen doorgang vinden,maar ik houd het in de gaten wanneer het weer mag en maak daneen afspraak met iedereen die zich hiervoor heeft opgegeven. Ik wensjullie een heel goed 2022 toe en hoop dat de sneeuwklokjes gauwbloeien! Marjo
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Uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering 

 

Plaats  : zaal “De Eendracht”, Poststraat 30, 9501 ER Stadskanaal 

Datum : woensdag 26 januari 2022 

Aanvang : 19.30 uur 

 

AGENDA: 

 

1. Opening en vaststellen agenda  

 

2. Verslag vorige jaarvergadering d.d. 29 september 2021* 

 

3. Sociaal jaarverslag 2021* 

 

4. Financieel jaarverslag 2021** 

 

5. Kascontrolecommissie dhr. P. Feldbrugge (terugtredend) en dhr. B. Buikema 
a. Verslag van de kascontrolecommissie 

b. Decharge van de penningmeester 

c. Benoeming lid kascontrolecommissie 

 

6. Begroting 2022** 

 

7. Bestuursverkiezing 
Door het aftreden van Carolien Sterk als bestuurslid PR is er een vacature ontstaan 

voor deze functie. 
 

Kandidaten kunnen zich tot 18 januari 2022, schriftelijk melden bij Ria Blom, 

Hoofdstraat 51, 9528 PB Buinen of via email info@stadskanaal.groei.nl 

 
8. Beleid bestuur 2022 

 

9. Rondvraag 

 
10. Sluiting ledenvergadering 

 

11. Pauze 
 

12. Twee korte presentaties met tussendoor een hapje/drankje 

• Ernst Speelman vertoont compilatie van Tuinkringen bezoek 

• Paul Feldbrugge over sterrenkunde 
 

13. Verloting 

 

* Het verslag van de vorige vergadering en het sociale jaarverslag 2021 zijn te 

vinden op website www.stadskanaal.groei.nl  

** Het financiële jaarverslag 2021 en de begroting van 2022 zijn na 20 januari ook te 

vinden op www.stadskanaal.groei.nl 
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Bezoek Kapteyn Instituut
 Op dinsdag 8 februari wordt voor Groei en Bloei een excursie georga-niseerd naar de Blaauw-sterrenwacht van de Rijksuniversiteit op deZernikecampus en naar het 20-meter planetarium DOT (het voorma-lige Infoversum), vlakbij het UMCG in Groningen.Op de Blaauw-sterrenwacht is bij onbewolkte hemel de schitterendewintersterrenhemel te bekijken. Op 8 februari is de maan bij onbe-wolkte hemel goed zichtbaar (Eerste Kwartier). Mocht het bewolkt zijndan zal Paul Feldbrugge in de Blaauwsterrenwacht het een en andervertellen over onderzoek naar exo-planeten en het (on)mogelijkheidvan bestaan van leven daarop.Het tweede gedeelte van deze excursie zal bestaan uit een 3D-voor-stelling in DOT over de ruimte. Vooralsnog ziet het programma van de excursie er als volgt uit:17:30 ontvangst in de Bernoulliborg op de Zernikecampus te Gronin-gen.17:45 bezichtiging van de sterrenwacht en bij mooi weer: waarnemen/ bij slecht weer: uitleg over onderzoek naar exoplaneten door PaulFeldbrugge18:45 pauze met koffie/thee en broodjes19:15 vertrek naar DOT (parkeren bij parkeergarage Boterdiep)20:00 (precies) -21:00 3D voorstelling in DOT Kosten € 12,50 (inclusief broodjes en drinken).Maximaal 20 deelnemers.

Van onze Voorzitter
 In september haddenwe goede hoop dat alonze activiteiten weerkonden doorgaan.Tot in november is dat gelukt,maar de lezing in november en dedrie bloemschikactiviteiten in de-cember konden geen doorgangvinden. Enerzijds omdat de locatiegesloten was, maar ook voor degezondheid van onze leden.Hoe het verder gaat in 2022 wetenwe niet. De Omikron variant is inde eerste maanden van 2022zeker nog aanwezig en daar zullenwe rekening mee moeten houden. Het bestuur gaat er niet opvoorhand vanuit dat alle activitei-ten in de eerste maanden van2022 afgezegd moeten worden.Wij bekijken per activiteit of dezewel of niet doorgang kan vinden.Via een Nieuwsflits en op de web-site wordt u hierover geïnfor-meerd. In deze ongewone tijdenwenst het bestuur u alleneen gelukkig en vooralgezond 2022. Wij zijn blij dat de natuur zich nietsvan Corona aantrekt en daardoorkunnen we blijven genieten vanalles wat groeit en bloeit in onzetuin. Jacques van Velsen, voorzitter 

 

 

 

 

Voorzitter:      Secretaris:  
Jacques van Velsen    Ria Blom 
 0049(0)4963-916881     0599-323122  
 jacquesvanvelsen@gmail.com   info@stadskanaal.groei.nl 
 
Penningmeester:    Bestuurslid/Activiteiten:  
Marten Kroon     Marjo van Eck 
 0599-322623              0599-324288  
 marten.kroon@kpnplanet.nl    marvaneck@hotmail.nl 
 
Rek.nr. NL 69 RABO 0360 7075 72  Bestuurslid PR: 
tnv Afd. Stadskanaal der KMTP   Vacature 

 
  

 
 
 
 
 
 

Tuinkring:   Open Tuinen:   <  Tuinreis:  > 
Marjo van Eck  Jacques van Velsen  Elly Sol   Aafje Boer 
 0599-324288   0049(0)4963-916881   0599-621258   0599-324322 
marvaneck@hotmail.nl   jacquesvanvelsen@gmail.com     ellysol@gmail.com  a.w.boer-  

moorlag@hotmail.nl 

  
Redactie nieuwsbrief: Redactie website:   Redactie persberichten 
Klaas Prikker   Jacques van Velsen  Vacature 
 0599-564669   0049(0)4963-916881    
 k.prikker@hetnet.nl  jacquesvanvelsen@gmail.com     
 
Bloemschikcoördinator:      <      Activiteitencommissie:  > 
Marijke Prikker          Vacature  Marjo van Eck 
 0599-564669             0599-324288 
 marijkeprikker@hetnet.nl            marvaneck 
                    @hotmail.nl 
 
Ledenadministratie:   Verzorging bloemstukjes: 
Roelf Holtjer    Renny Pijper 
 0599-616236     0599-622196 
 roelf-kmtp@hetnet.nl     renskewiekens@outlook.com 
 

 

Zie ook onze website: www.stadskanaal.groei.nl 

Bestuur 

Commissies 
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Lezing: Tuinieren in een veranderend kli-maat door Els van Kooten
 Datum: woensdagavond 22 februari 2022 aanvang 19.30 uur Over klimaatveranderingen en wat we kunnen doen om de opwarmingvan de Aarde te beperken, wordt veel geschreven en ook al gedaan.Planten en dieren reageren verschillend op deze veranderingen.Daardoor ontstaan er problemen, zoals bloemen die al bloeien als ernog geen bijen zijn. Of koolmeesjes die al nestjes bouwen, terwijl ernog geen rupsen zijn. Als er te veel van dit soort problemen ontstaan,gaat de biodiversiteit nog verder achteruit.Een ander gevolg is dat sommige dieren juist groeien in aantal: teken,wespen en eikenprocessierupsen bijvoorbeeld. Zij worden door hetzachtere weer en de afname van biodiversiteit steeds meer een plaag. Gelukkig kan je door klimaatadaptatie al veel doen om de schade tebeperken. Dit houdt in dat je de kwetsbaarheid van je tuin voor kli-maatverandering vermindert.Je maakt je tuin klimaatbestendig. Hoe? Daarover gaat de lezing vanEls van Kooten. Zij zal ingaan op welke aanpassingen voor de gronder nodig zijn en welke planten hierbij passen. Op deze avond is er ook de jaarlijkse zadenruilbeurs.

Pr-vrouw of -mangezocht
Door het tussentijdsaftreden van Caro-lien Sterk hebbenwe geen lid meer diede PR met de kranten kan verzor-gen. Daarbij gaat het ons niet zozeerom een bestuurslid, maar vooriemand die deze taak op zichneemt. PR is voor onze verenigingbelangrijk om meer naamsbe-kendheid te krijgen en ook meerbezoekers op bv. de Fair en ande-re activiteiten. Voelt u er wel voor om deze taakop uw te nemen, neem dan con-tact op met een van de bestuurs-leden.

Nieuwe leden
Wij heten de volgende leden vanharte welkom: Mw. I. Reneman, Grootzeil 7,StadskanaalHr. R. de Hoop Lutkenend 2,Gasselte Wanneer u voor het eerst eenledenavond of activiteit bezoekt,wilt u zich dan melden bij één vande bestuursleden?
  

60-jarig jubileum: FOTO’s GEZOCHT
 In de vorige Nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat we op 11 juni 2022ons 60-jarig jubileum gaan vieren. Dat wordt een groots feest waarbij we ook een beamerpresentatiewillen geven met foto’s over Groei & Bloei in de afgelopen 60 jaar.Daarvoor hebben we uw hulp nodig, want het bestuur heeft alleenmaar foto’s van de afgelopen 10 jaar. We hebben een aantal leden die in de jaren 70 al lid waren en diehebben zeer zeker wel oude foto’s van activiteiten in de afgelopen 60jaar. Krantenartikelen zijn ook welkom. Wij gaan deze foto’s enkrantenartikelen scannen en u krijgt ze onbeschadigd weer terug.U kunt deze foto’s en krantenartikelen sturen naar of geven aan onzesecretaris Ria Blom of aan onze voorzitter Jacques van Velsen.
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Voor al uw (bijzondere) heesters, vaste planten en rozen 

gaat u naar: 

“De Elzenhof” 
Bezoek ook eens onze website www.kwekerijelzenhof.nl. 

Wij zijn iedere donderdag, vrijdag en zaterdag open van 

9.00-17.00 uur. 
 

Tevens tuinadvies, tuinonderhoud en snoeiwerk. 
 

Graag tot ziens op de kwekerij  
(tussen Roswinkel en Nieuw-Weerdinge) 

Meer dan 4000 2de hands boeken bij: 

De boekenzolder 

 

Leemdobben 8, 9551 AR  Sellingen 
 

Open op afspraak: telefoonnr. 

06-362800010 
Email deboekenzolder@gmail.com 

 

Naslagwerken  Handwerkboeken  Romans 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detectives     Studieboeken     en nog veel meer 

Kom even langs als je van boeken houdt! 

Nieuwsbrief wordt digitaal
 In de jaarvergadering op 29 september jl. hebben de leden er meeingestemd om de Nieuwsbrief digitaal te gaan verspreiden. Dat spaartveel verzendkosten uit en ook een deel van de drukkosten. Waaromslechts een deel van de drukkosten? Omdat we toch een aantalNieuwsbrieven willen laten drukken, die op lezingen en bij andereactiviteiten meegenomen kunnen worden om o.a. aan andere tuin-liefhebbers te kunnen laten zien. Nu is het zo dat niet alle leden een e-mailadres hebben en daar wordtook aan gedacht. Heeft u geen e-mailadres geef dit dan door aan desecretaris en wij zorgen ervoor dat u de papieren versie van deNieuwsbrief thuisbezorgd krijgt.De Nieuwsbrief van maart 2022 wordt de laatste papieren versie dienaar alle leden verstuurd wordt. Zonder reactie van uw kant gaan weervan uit dat u een e-mailadres heeft en vanaf 1 april 2022 deNieuwsbrief digitaal gaat ontvangen.
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Groeien doe je niet zomaar! Voor elke plant hebben wij 

de juiste voeding. Hieronder ziet u een kleine greep uit ons 

ruime assortiment. Kom gerust eens langs bij ons in de winkel! 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

   

   

DCM Gazon Pur DCM Gazonmeststof DCM Vital Green (TIP!) 

 GAZON: 

 SIERTUIN: 

   

DCM Groenten & Fruit DCM Druiven & Bessen DCM Aardbeien & Kleinfruit (TIP!) 

Johan Schuitema, Zandtangerweg 46 in Mussel 
Maandag t/m zaterdag geopend vanaf 08:00 uur / Webshop en Gazonadvies: uwgrasspecialist.nl 

DCM Rozen & Bloemen (TIP!) DCM Hagen & Coniferen DCM Rhodo / Hortensia / Azalea 

 MOESTUIN: 
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De pen doorgeven
 De “Pen“ ontvangen van Anita en samen met een vel papier wordt ikgeacht te schrijven over de tuin in z’n actualiteit. Het is inmiddelsjanuari en juist in die maand doe ik niets, maar dan ook niets in detuin. Daarmee zou ik mijn pennenvrucht direct tot een einde kunnenbrengen, door enkel “Niets“ op   te schrijven. Maar juist dat is niet debedoeling, zo heb ik begrepen. Even goed nadenken, ik heb de tuin al zeker twee maanden winterklaarachtergelaten en wacht nu met smart op een dikke laag sneeuw, die bomen en struiken, die nog boven de aarde uitkomen, een prachtigwinters decor geven met hun schaduwen en schitteringen van beij-zelde takken en daarmee de kale bodem bedekken met opgewaaideheuvels van sneeuw.Zoals de zomer een overwelvend gevoel geeft van groei en bloei, geuren kleur, zo sprookjesachtig kan het winterlandschap zijn. Geniet daarvan, wanneer je behaaglijk bij de openhaard en achter het glas zitmet een goed gevuld glas glühwein of warme chocolademelk. Datlaatste liefst nog met een flinke scheut rum en een toefje slagroom.Wintervreugde alom, of wandel eens door de buitenlucht, voel devrieskou in je nek en tenen, terwijl de prikkelende kou je konen op-warmt tot gloeiende kooltjes.Welnu, dat moet allemaal nog komen en is “wishfull-thinking“, maarhet nu is andere koek. De kerstballen zijn opgeruimd, de lampionsgedoofd en om ons heen is het een duistere zaak.Om de vrolijkheid van de zomer binnenshuis te halen, heb ik mijnzelfgemaakte bloementas een nieuw behangetje gegeven en de tasgevuld met winterse bloemen, waarop sneeuw en rijp vat heeft ge-kregen. Onder de lichtbundels van de led-spots prijkt deze tas volbloemen als een zomerspot in een winters landschap.Wanneer geurkaarsjes branden, voelt het of de zomer reeds zijn in-trede heeft gedaan.Dit is mijn manier om de winter door te komen en om zomerse ge-dachten op te doen.Wanneer de eerste sneeuwklokjes, de narcissen en de tulpen beginnenaan hun voorjaars opmars, dan pas ga ik mij richten op de tuin bui-tenshuis. Ik schuif mijn pen door aan Ellie Groen en zij mag verhalen over eenvolgend seizoen in- en om het huis en in de tuin.Rika Staal
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Exclusieve sierbestrating 

Bezoek onze showtuin of bekijk onze website 

Voorbosweg 15 

9528 TA  Buinen 

tel: 0599-212082 

www.bricksandstones.nl 

Bedankt
 Deze nieuwsbriefwerd mede mo-gelijk gemaaktdoor: Rabobank Zuiden Oost Gro-ningen en al onze adverteerders. Bedankt namens al onze leden.

Indien onbestelbaar: Secretariaat Ria Blom

Hoofdstraat 51, 9528 PB Buinen

www.editoo.nl


