
Nieuwsbrief afd. Stadskanaal e.o.

Agenda G&B
24 april: Lentewandeling inSmeerling, zie pag. 526 april: Lezing Avontuurlijk tui-nieren, zie pag. 31 mei: Fair, zie pag. 54 mei: Voorjaarsstukjes makenvoor kinderen, zie pag. 525-29 mei: Gardenista, pag. 828 mei: Excursie Taman Indone-sia, zie pag. 5Zie ook onze website:www.stadskanaal.groei.nl

Kopij nieuwsbrief
Inleveren kopij voor de nieuws-brief juni vóór 20 mei. Dit kan per e-mail aan:k.prikker@hetnet.nl  of viaTel. 0599 564669  De volgende nieuws-brief zal mediojuni worden ver-zonden.

31 maart 2022

april 2022



 

60 jaar Groei & Bloei Stadskanaal e.o. 
 

 

Aan: Alle leden 

 

Groei & Bloei afdeling Stadskanaal e.o. is 60 jaar geleden opgericht. Wij willen dit jubileum 

graag met al onze leden vieren op:  

 

zaterdag 11 juni 2022 bij het Lindemeer in Mussel 
 

Programma 60 jaar Flower Power feest: 

15.00 uur Ontvangst 

15.30 uur Toespraken en huldiging jubilarissen 

16.30 uur  Borrel en Activiteiten  

18.00 uur Buffet en Verloting 

 

De muzikale omlijsting wordt verzorgd  

door Duo VAART13.  

 

Er is geen kledingvoorschrift maar een  

bloemrijke, Flower Power outfit mag natuurlijk!  

 

 

Graag horen we vóór 1 juni of je aanwezig kunt zijn. Aanmelden kan per email 

info@stadskanaal.groei.nl of als je geen email hebt, telefonisch bij Ria Blom  

0599-323122. Een routebeschrijving naar het Lindemeer en informatie over de 

parkeermogelijkheden wordt begin juni verstuurd.  

 

We hopen jullie allemaal te zien op 11 juni in Mussel! 

 

De Feestcommissie, 

 

Bert Buikema, Marjo van Eck, Fennie Kliphuis, Rika Staal, Jacques van Velsen, Ria Blom 
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Avontuurlijk tuinieren Nienke Plantinga
26 april, aanvang 19.30 uur Beleef het mee in deze interactieve lezing en deel ook je ervaringenen check of je ook al een TUINAVONTURIER bent! Tuinieren moet geenoorlog tegen de natuur moeten zijn, maar juist een samenwerking.Ga dus niet de slakken en paardenbloemen te lijf, maar verdelgvastgeroeste ideeën over tuinieren in het eigen hoofd. Het is een vande boodschappen van het 'Avontuurlijk tuinieren'. Voor al die mensen die zich al een poos afvragen wat ze met hun tuinaan moeten; wel mooi, maar minder werk en vooral diervriendelijkbespreekt Nienke Plantinga hetavontuurlijk tuinieren. NienkePlantinga is tuin- en landschaps-ontwerper die van persoonlijkewensen levende tuinen maaktSamen met Katja Staring schreefze het boek “Avontuurlijk Tuinie-ren”. Haar ervaringen met ontwer-pen van tuinen en tuinieren met permacultuur maakt ze toegankelijkvoor iedere tuinbezitter. Ontdek in deze lezing zelf hoe je van je tuineen gastvrije plek maakt voor dieren en planten. In haar tuinfilosofie, van haar ontwerpbureau “Magnoliatuinontwerp”,staat dat de tuin een stukje natuur bij je huis is en hoe meer je denatuur respecteert, hoe mooier je tuin wordt. Daarom hanteert zij dePermacultuurprincipes bij inventarisatie – ontwerp – aanleg én onder-houd. Met de natuur meewerken heet dat. Door de ogen van de merelkijken, dan verandert de blik op je tuin – iedereen kan avontuurlijktuinieren! Een tuin is een ‘omheind stuk grond, met bloemen, bomen en anderegewassen beplant’, op die manier vormgegeven dat het past bij jou.Wat voor tuin past bij jouw leven, hoe word jij geraakt door een tuin,met de juiste vragen proberen we dat helder te krijgen.

Gardenista vrijwilli-gers gezocht
Beste Groei & Bloei leden,Groei & Bloei viert dit jaar haar150-jarig bestaan.Daarom zal het Gardenista festi-val een extra feestelijk tintje krij-gen. Samen met een team van 25vrijwilligers werken we nu al hardaan de voorbereiding van hetfestival.Voor het festival zelf zijn we nogop zoek naar vrijwilligers omsamen met ons van Gardenistaecht een feest te maken. Met vriendelijke groet,Dinie Posthumus (Coördinatorvrijwilligers)Aanmelden via:vrijwilligers@gardenista.nl

Van onze Voorzitter
Ondanks de vele besmettingen kunnen alle acti-viteiten van Groei & Bloei wel doorgang vinden.Daarover zijn we als bestuur zeer verheugd, maarvoorzichtigheid is nog wel geboden zeker vooractiviteiten die binnen plaatsvinden zoals lezin-gen en workshops. Het bestuur is weer druk bezig geweest om voor2022-2023 een mooi programma samen testellen. Volgens ons is dat goed gelukt en op de Fair is de folder methet programma beschikbaar. Het hoogtepunt van dit jaar wordt natuurlijk ons 60-jarig jubileum datwe groots gaan vieren. Zie de uitnodiging voor onze leden op pagina2 van deze Nieuwsbrief. We hebben zelfs onze beschermvrouwePrinses Beatrix uitgenodigd. Of ze kan komen is nog maar de vraag.We wachten af. Verder lopen alle voorbereidingen, de feestcommissieis druk bezig. Nog een positieve mededeling is dat Paul de Jagher zich aangemeldheeft om onze PR te gaan verzorgen. Hij gaat de contacten met dekranten en de andere media onderhouden. Jacques van Velsen, voorzitter 

Laatste papierenNieuwsbrief
 Wat u nu in uw handen heeft isonze laatste papieren Nieuws-brief.De volgende Nieuwsbrieven wor-den digitaal verstuurd. Een papie-ren versie is nog wel op bijeen-komsten te krijgen. Er zijn 29 leden die nog niet hune-mailadres doorgegeven heb-ben. Van de andere 157 leden zijner 154 met e-mailadres en 3 zon-der. De 3 zonder krijgen deNieuwsbrief thuisbezorgd, maardat kan een aantal dagen duren. OPROEP AAN DEZE 29 LEDEN:Geef uw e-mailadres door via in-fo@stadskanaal.groei.nl en ubent dan verzekerd dat u tijdig deNieuwsbrieven via email in uwbezit krijgt.

Bedankt
 Deze nieuwsbriefwerd mede mo-gelijk gemaaktdoor: Rabobank Zuiden Oost Gro-ningen en al onze adverteerders. Bedankt namens al onze leden.
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De pen doorgeven
Soms kan ik nauwelijks wachten tot het voorjaar aanbreekt; zonieuwsgierig ben ik hoe alle planten zich gaan ontwikkelen. Ik kan meieder voorjaar weer verwonderen hoe alles uitbot en het groenoveral weer verschijnt.Ik ben vooral benieuwd naar de planten die ik vorig jaar gekocht,gescheurd en verplaatst heb. Zullen de kleurencombinaties goedpassen en is er nu genoeg schaduw of juist zon op hun nieuwe plek?En dan natuurlijk mijn nieuwe aanwinsten die ik op de ruilbeurs bijTinus en Anna heb gescoord. Dat is trouwens een erg leuke en gezel-lige plantenbeurs; tegenwoordig heel professioneel, alles mooi inpotjes en voorzien van een label met de namen. In de herfst heb ik natuurlijk veel bollen gepoot. Met een aantalvriendinnen een workshop ‘manden vullen‘ gevolgd. Een mand vullenmet meerdere lagen bloembollen, zodat ze in het voorjaar achterelkaar gaan bloeien in dezelfde mand.Verder heb ik een hoge hedrahaag op de erfscheiding weggehaald.Voor de vrijgekomen ruimte een nieuw plan ontworpen en inmiddelseen smalle, lange border van zo’n 9 meter gecreëerd. Daar heb ik metveel plezier aan gewerkt. Bijvoorbeeld door het verzamelen vanspecifiek witte en grijze planten voor deze border. clematussen(rehderiana en teriflora en joe). Verder een witte cirsium, achilliamoonshine. En dan de anemoon elfina swan. De artemisia powiscastle, en graslelies. Maar ook witte bollen, zoals alliums, tulpen,krokus en narcissen. De eerste krokussen, Jeane d’Arc en Aart Schenkstaan in bloei. En natuurlijk de eerste witte viooltjes geplant. Het kanmij niet snel genoeg gaan. Verder kan ik mij erg verheugen op de eerste wilgenkatjes, magnoli-atakken en kornoelje. Ik pluk ze graag om er een mooi boeket van temaken. Dat doe ik eigenlijk het hele jaar door, het plukken vanbloemen, grassen en takken voor een mooi boeket.Verdere activiteiten voor februari en maart zijn onder andere nieuwehoutsnippers bestellen, een nieuw zaaikasje opbouwen en inrichtenen alle dahlia’s en begonia’s opnieuw in potten poten. Alle potplantenweer naar buiten verplaatsen en bemesten. Ook daar geniet ik van;lekker in de buitenlucht met de eerste kleuren en geuren van hetnieuwe leven om je heen.Ik geef bij deze de pen door aan Marnie Beuker!Elly Groen

Nieuwe leden
Volgens de laatste privacy wetge-ving mogen wij de gegevens vannieuwe leden niet meer publice-ren, ook niet uitsluitend de naam.Hoeveel verder moet regelgevingnog gaan........... Alle nieuwe leden dan maar opdeze onpersoonlijke wijze WEL-KOM geheten! Wanneer u voor het eerst eenledenavond of activiteit bezoekt,wilt u zich dan melden bij één vande bestuursleden?
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Tuinreis
Op zaterdag 9 juli gaat onze jaarlijkse tuinenreis naar de Floriade inAlmere.  Deze internationale tuinbouwtentoonstelling vindt eens in detien jaar plaats. De allereerste Floriade vond in 1960 plaats in Rotter-dam. Tien jaar geleden zijn we naar Venlo geweest en nu gaan wemet de bus naar Almere. We vertrekken om 7.30 uur vanaf de parkeerplaats bij Leen Bakkeraan de Navolaan 38 in Stadskanaal met een touringcar van Deiman.In de bus bevindt zich een toilet. Ook zal er in de bus  koffie en theeaanwezig zijn.Voor de entreetickets inclusief een rit met de kabelbaan wordt gezorgd. Om 17.00 uur zullen we weer vertrekken van de Floriade en de dagwordt op de terugweg afgesloten  met een gezamenlijk diner.De kosten voor deze dag bedragen €70,00 en zijn inclusief de busreis,entree Floriade, kabelbaan en een 3-gangendiner op de terugweg. U kunt zich aanmelden bij: Aafje Boer, tel: 0599-324322, email: a.w.boer-moorlag@hotmail.com Elly Sol, tel: 0599-621258 of 06-27368595, email: ellysol@gmail.com Het bedrag van € 70,00 graag overmaken op rekeningnummer NL69RABO 0360 7075 72, t.n.v. KMTP, afdeling Stadskanaal onder ver-melding van tuinreis Floriade.Als ook het bedrag overgemaakt is, is uw aanmelding definitief. Datbetekent zowel aanmelden bij Aafje of Elly en het geld overmaken. U dient zich voor 1 juni op te geven.Mocht u vegetarisch zijn of andere dieetwensen hebben dan horen wedat graag.
Activiteiten
Lentewandeling in Smeerling onder leiding van gids Henk Kamstra.Ik hoop zo dat de anemonen dan bloeien en dat het wit ziet van al dietere bloemetjes.Dat blijft een gok en we hebben al veel mooie dagen gehad waardoorze eerder kunnen gaan bloeien. Jullie kunnen je weer opgeven bijmij marvaneck@hotmail.nlVerzamelen doen we op de parkeerplaats van de Gasterij NatuurlijkSmeerling op zondag 10.00 uur op 24 april.
Voorjaarsstukje maken met kinderen gaat door op woensdagmiddag4 mei van 14.00 tot 16.30 in de bibliotheek van Stadskanaal. Dusoma's en opa's maak je kleinkinderen enthousiast voor bloemen enkom gezellig naar de bieb.
Excursie Taman Indonesia is een mooie exotische tuin met eenware jungle-stijl. Je vindt hier dieren, cultuur, flora en lekker eten uitIndonesië. Ook zijn er heel veel koloniale kruiden die we daar kunnenspotten. Dit is op zaterdag 28 mei in Kallenkote om 11.30 verzamelenop de parkeerplaats aldaar. Ik hoop dat het mooi en zonnig weer iszodat je je in de tropen waant.Adres:Dierenpark Taman IndonesiaKallenkote 53, 8345 HE Kallenkote(Gemeente Steenwijkerland, Overijssel)
Zoals altijd kun je je opgeven bij mij, Marjo.

Fair 1 mei
Het ziet er naar uit dat onze fairdit keer door kan gaan op 1 mei!Een heerlijk evenement om naaruit te kijken met veel planten,zaailingen en stekjes. •   Om dit tot een prachtig eve-nement te laten verlopen ismijn oproep aan jullie wiekan er taarten bakken ofcakes dan hebben we koffiemet gebak dat is al heelfeestelijk. •   Tevens hebben jullie nogtuin gerelateerde nieuwespullen over voor de verlo-ting? Jullie kunnen het afge-ven bij mij of meenemennaar de lezing. •   Heel graag dat u planten,zaailingen en stekjes mee-neemt voor de verkoop. Ukunt ze bij de ingang afge-ven. Liefst met naam er bijen plantenlabels voor denaam zijn beschikbaar. De fair wordt ook nu weer gehou-den in de tuin van:Geert en Ginie KloosterEerste Exloërmond 129573 PA Exloërmond Ik hoop op stralend weer, zodatde fair weer tot een daverendsucces kan worden.
Marjo 
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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! 

Elzenhof
Gevraagd: vrijwillig(st)er op dekwekerij voor de donderdag, vrij-dag of zaterdag. Diverse werk-zaamheden o.a. planten oppot-ten.Mooie werkplek, leuke sfeer.Reacties naar Els van KootenKwekerij De Elzenhof Roswinkel.06-10811772 of cevankooten@g-mail.com
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Wohan Schuitema 

Zandtangerweg 46 

9584 ! L     a U SSEL  

Tel: 0599 - 454214 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E E N P I E K F I J N  GA Z ON I S  D I E P GR OE N E N MOS V R I J !  

 

I NT E R NE T - S I T E S :  

W e bs ite  J oha n S c hu ite m a :  

www.uwgrasspecialist.nl 

W e bs ite  D CM Ne de rla nd:  

www.dcm- info.nl 

OP E NI NGS T I J D E N:  

Ma a nda g  t C m  v rij da g :  

08: 00 -  18: 00 uur 

Z aterdag:  08: 00 -  17: 00 uur 

 

D os ering :   1 kg per 10 m2 

V erpa k k ing :   1.D en 3 kg ( doos)  C 10 en 20 kg ( zak)       

I dea le  toe pas s ing speriode :   maart C april C mei  

 

TIt : het is mogelijk om bij ons 

een verticuteermachine te 

huren. De kale plekken die zullen 

ontstaan na het verticuteren zijn 

te herstellen door wat graszaad 

bij te zaaien in combinatie met          

DC a  V ivimus voor Dazon. 

Om het grootste gedeelte mos en oude grassen uit uw 

gazon te verwijderen,  is het raadzaam om te gaan 

verticuteren.  Dit moet gebeuren bij  droog  weer.  Het beste 

resultaat krijgt u door eerst in de lengte,  en daarna in de 

breedte te gaan verticuteren. Na het verticuteren strooit 

u DCM Gazon Pur!  Dit is een m e s ts tof  en  m os dode r in 

één. De laatste restjes mos die nog  zijn blijven zitten,  

zullen afsterven. Tevens bevat het product de juiste 

voedingsstoffen ( N- P- K )  voor een goede,  dichte hergroei 

en een diepgroene kleur van het gras met een nawerking 

van maarliefst honderd dagen. DCM Gazon Pur is in 

kruimelvorm en perfect gelijkmatig  en stofvrij  te strooien.  

 

JJ oohhaa nn  SS cc hhuuii tt ee mm aa   

gerwin@johanschuitema.nl 
 

 

 

 

Mosgroei in het gazon is een groot 

en veelvoorkomend probleem. De    

belangrijkste oorzaak is dat de grond 

te zuur is.  Doordat de grond te zuur 

is,   treedt er een gebrekkige groei 

van het gras zelf op en krijgt het 

mos  dus  de  ruimte  om  te groeien.  

Aangezien mos ook nog eens goed groeit op een zure 

grond,  is het probleem verklaard. Om de grond minder 

zuur te krijgen,  hebt u in het vroege voorjaar al kalk 

kunnen strooien. De vervolgstap is om uw gazon te 

gaan verticuteren  en te bemesten met DCM Gazon Pur.  

NPK  8- 4- 20+ 3 MgO 
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Exclusieve sierbestrating 

Bezoek onze showtuin of bekijk onze website 

Voorbosweg 15 

9528 TA  Buinen 

tel: 0599-212082 

www.bricksandstones.nl 

Tuinkringen 2022
Ieder jaar doen enthousiaste leden mee aan onze tuinkringen en iederjaar is dat weer een succes. Nog nooit meegedaan? Geef je dan eensop. Je hoeft niet een grote of bijzonder mooie tuin te hebben, gezel-ligheid staat voorop.In groepjes van ongeveer 10 personen gaan we verschillende tuinenbezoeken. Dit kunnen de tuinen van de deelnemers aan de tuinkringzijn, maar ook mooie of bijzondere tuinen in de omgeving kunnenworden bezocht. Het programma wordt per groep in overleg samen-gesteld. De begeleiding van de groep is in handen van één van onzeleden.De bedoeling is, om eind mei te starten. De kosten zijn € 10,00 perpersoon. Na aanmelding krijg je bericht in welke groep je bent inge-deeld en wanneer deze groep van start gaat. De groepen zijn op dinsdagavond en woensdagavond. Opgeven voor 20 april Om Marjo te ontlasten doe ik dit jaar de indeling van de tuinkringenvoor haar. Nadeel is, dat ik 13 mei al op vakantie ga. Om de indelingrond te kunnen maken moeten de aanmeldingen wel tijdig bij mij zijn.Daarom opgeven voor 20 april.Bij voorkeur via het formulier op de website: www.stadskanaal.groei.nl/activiteiten/aanmeldingsformulieren.Het kan ook per e-mail: heijes@home.nl (niet met y).Vermeld dan wel je naam en voornaam, adres en telefoonnummer.Kom je met z’n tweeën? Geef dan ook beide namen op! Wil je eens per week of eens per 14 dagen, dan kun je dit als voorkeuropgeven. En geef door op welke dag je niet kunt! Maandag of Dinsdag.Heb je vragen of opmerkingen? Dan kun je telefonisch contact metmij opnemen.Mijn telefoonnummer is 06 142 703 29.Joke Heijes

ardenista

www.gardenista.nl

Gardenista 
Vorig jaar is vanwege de aanhou-dende onzekerheid rondom hetcoronavirus het evenement uitge-steld naar dit jaar.De organisatie van Gardenistaheeft besloten het groene festivalte organiseren op 25 t/m 29 mei2022 op “Buitenplaats den Aler-dinck”.Het evenement trekt duizendenbezoekers van alle leeftijden uithet hele land en daarbuiten. “Het was vorig jaar een enormeteleurstelling voor alle betrokke-nen, exposanten en de deelne-mers aan onze wedstrijden en devele vrijwilligers die dit festivalmogelijk maken” aldus WilmaWalenberg van het landelijk be-stuur Groei & Bloei. “Dit bestaatKMTP/Groei & Bloei 150 jaar, duswe gaan er alles aan doen omGardenista dan een extra feeste-lijke tint te geven”.

Indien onbestelbaar: Secretariaat Ria Blom

Hoofdstraat 51, 9528 PB Buinen

www.editoo.nl


