
 

Nieuwsbrief afdeling Stadskanaal e.o.  

juni 2022 

 

Agenda G&B 
Open tuinen: 

28-29 mei: Winschoten 

11-12 juni: Appingedam/Delfzijl 

18-19 juni: Landelijk Open Tuinen 

 Weekend 

2-3 juli: Groningen 

23-24 juli: Haren/Eelde 

6-7 augustus: Midden Groningen 

20-21 augustus: Stadskanaal e.o. 

 

9 juli: Busreis Floriade 

Kopij nieuwsbrief 
Inleveren kopij voor de 

nieuwsbrief augustus voor 20 

juli. 

Dit kan per e-mail aan: 

k.prikker@hetnet.nl of 

tel. 0599-564669. 

De volgende nieuwsbrief zal 

medio augustus verschijnen. 

 

Floriade 
De bus naar de Floriade in Almere 

op zaterdag 9 juli is op dit moment 

half vol. Er zijn meer aanmeldingen 

nodig om deze tuinreis doorgang 

te laten vinden. Ook leden van 

andere afdelingen kunnen zich 

aanmelden. 

De kosten voor deze dag bedragen 

€ 70,00 per persoon en zijn 

inclusief de busreis, entree 

Floriade, kabelbaan en een drie 

gangendiner op de terugweg. 

Aafje Boer en Elly Sol 



 

De pen doorgeven 
De zomer is inderdaad in al zijn grilligheid daar. 

Zomertijd begon met hagel en maartse buien 

waarbij we blij waren dat er nog niet te veel blad 

aan de bomen zat hoewel Eunice mij een paar 

berken kostte en ik vertrouw 2 anderen ook niet 

helemaal. 

Ik vertrouw maar op mijn trouwe vingerhoedskruid en pioenen die alle 

weersomstandigheden van de bladeren  laten glijden. Of aarzelen die nu ook 

al in het frisse april? s ‘Nachts steeds vorstdreiging nota bene. 

Geraniums aansterken en weer naar binnen. Tuinkas verwarming opgeruimd 

en weer geïnstalleerd. Om maar te zwijgen van het zaaigoed. Te koud maar 

het is wel half maart, half april enzovoorts. 

In de kas voor zaaien of in de volle grond. De tuinbonen verschoten geheel 

van kleur maar zijn nu kampioenen met prachtige wit-blauwe bloemen. 

De broccoli gaat volgende week op tafel maar dat weten ze nog niet. 

Mijn asclepias  twijfelen nog wat ze gaan doen, ze hangen na 20 mm regen nu 

versuft in hun potjes. Mijn ricinus, van 10 belangrijke zaden zijn er 3 tot 

plantje geworden vinden dat ze "in the wrong place at the wrong time " zijn. 

Ze doen net of ze mij niet kennen maar groeien stiekem iets. Ik moet 

misschien niet elke dag kijken. 

Alles is prachtig nu, een morgen fris na wat regen en de eerste zon op een 

rododendron die het hier zo prachtig doet, de calycantus met meer bloemen 

dan vorig jaar, de salvia's die beginnen en de geraniums die beginnen, nepeta 

groeit. Magnolia's zijn aan de laatste knop bezig, choisia geurt nog na en de 

viburnum plicatum, die we space lady noemen, beheerst het vijver domein. 

Onze gewimperde linde blijkt niet ziek en afgeknepen maar het boven de ent 

(!) uitstekend te doen. Ze fluttert nu met haar Max Factor wimpers dat het 

een lieve lust is. 

Fothergilla's sieren onze nieuwe boswandeling en er  is zelfs een enkele brem  

aan komen waaien. 

De moerbei  met straks zwarte vruchten doet oosters geheimzinnig en komt 

als laatste uit winterslaap. 

Bijen en hommels te over, in kastanje en kersenbomen. Ik zie nog niet zo veel 

vlinders, wel koolwitjes die NIET bij mijn spruiten planten kunnen, nog niet 

veel zwaluwen maar de vleermuizen beginnen te komen. 

Kortom weer tovenarij in de natuur, hoe bestaat het toch allemaal en wat een 

genot! Ik droomde in het begin van deze tuin aan de voet van de Hondsrug, 

"the Field of Dreams", dat ik klein langs en onder mijn struiken en bomen 

door zou wandelen en dat begint te gebeuren, mede dankzij kennis en advies 

van de lokale kweker. 

Mijn vissen doen altijd interessant. In april laten ze zien dat ze er nog zijn, 5 

stuks, en dan verdwijnen ze weken lang. Van alles haal je je in je hoofd, dood, 

paren, reiger, en dan ineens als je er niet op bedacht bent:  een spartel in het 

water en je moet je vast houden aan een wilde valeriaan om niet in het water 

te vallen, daar zijn ze weer. 

 

Ik mag de pen doorgeven aan An Vrouwenraths. 

Marnie Beuker 

 

Van de voorzitter 
Onze Fair was 

een groot 

succes, heel veel 

bezoekers en 

mooi weer.  

Ook hebben we 

10 nieuwe leden gemaakt tijdens 

de Fair. Het bestuur heet deze 

leden van harte welkom in onze 

vereniging. 
 

Ons 60-jarig jubileum staat als 

volgende grote activiteit voor de 

deur. Op zaterdag 11 juni gaan 

we dit vieren met en mooi feest 

samen met onze leden en gasten.  
 

Deze zomer is er met Groei & 

Bloei veel te genieten.  

Er zijn Open Tuinen Weekenden 

en de tuinkringen gaan weer van 

start. Mooie gelegenheden om 

elkaar te ontmoeten en kennis te 

delen. De Groei & Bloei slogan 

‘Kennis en Kennissen’ vind ik nog 

steeds heel actueel.  
 

Verder is er weer een heel mooi 

jaarprogramma gemaakt. Op de 

fair hebben de bezoekers de 

folder al kunnen meenemen. In 

de Nieuwsbrief van augustus 

wordt het volledige jaar-

programma voor 2022-2023 

gepubliceerd. Ben u nieuwsgierig, 

kijk dan op onze website: 

www.stadskanaal.groei.nl. 

Jacques van Velsen  

 

De 

nieuwsbrief 

werd mede 

mogelijk 

gemaakt 

door: 

 

 

Rabobank Zuid en Oost 

Groningen en 

onze adverteerders. 

Bedankt namens onze leden 
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Voorjaarsfair 1 mei 2022 
 

In de Hondsrugtuin van Geert en Ginie Klooster in 1e Exloërmond  mochten 

we dit jaar weer onze jaarlijkse voorjaarsfair houden.  

Er was al weken van tevoren gewerkt aan de voorbereiding om genoeg 

planten en stekken voor de verkoop te hebben. Er was een groot aanbod van 

allerlei planten en bloemzaden die door de vrijwilligers was meegebracht. 

Daarnaast waren en ook professionele standhouders met fruitbomen, 

tuinboeken en ook veel planten van kwekers. Kortom aanbod voldoende en 

het weer werkte enorm mee zodat er alleen nog maar gewacht moest 

worden op bezoekers. Nou dat hebben we gemerkt. Alsof iedereen na de 

corona-perikelen  er op uit wilde en zo konden aan het eind van de dag ruim 

negenhonderd bezoekers tellen. 

 

De standhouders waren allemaal zeer tevreden omdat er genoeg was 

verkocht. Vanuit de vereniging  konden we halverwege de markt al melden 

dat al onze loten al uitverkocht waren. De plantjes en stekken verkoop liep als 

gesmeerd en er was enorme belangstelling voor de koffie met heerlijke 

zelfgebakken taart en cake en de soep en broodje-bal waren ook zo 

uitverkocht. 

 

Al met al een prima verlopen fair waar ook de bezoekers zeer tevreden 

waren. Ze konden alle informatie krijgen over planten bij onze plantendokter 

Tinus die gratis tips en trucs verstrekte.  

Dit was voor een aantal bezoekers  aanleiding om ook maar direct lid te 

worden van onze club, zodat we aan het einde van de rit tien nieuwe leden 

mochten bijschrijven. Ook de penningmeester was zeer content, want er kon 

ruim € 800,-- netto worden bijgeboekt in de kas.  

We zijn uitermate dankbaar voor de enorme inbreng van alle vrijwilligers en 

in het bijzonder voor de openstelling de tuin van Geert en Ginie Klooster die 

dit toch maar weer belangeloos hebben gedaan. 

Als bestuur denken we dus “voor herhaling vatbaar en op naar de volgende 

fair”. Mocht u suggesties of aanbevelingen hebben voor de organisatie of de 

opzet van de fair dan horen we dat graag. 

Het bestuur 
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Mascarponetaart 
 

Op 1 mei was de fair bij Geert en Gini in de tuin. In de nieuwsbrief werd een 

oproep gedaan, wie er taart zou willen bakken voor deze dag. Zelf ben ik net 

lid sinds februari 2020 en nog niet met weinig activiteiten meegedaan. Heb 

mezelf daarvoor gelijk opgegeven. 

Ik had een MonChoutaart, worteltaart en een Mascarponetaart. Van deze 

laatste taart werd vaak het recept gevraagd.  

 

130 gr. Volkorenbiscuits fijn gemalen  

100 gr. Boter 

6 blaadjes gelatine  

500 gr. kwark 

500 gr. mascarpone  

6 eetlepels citroensap 

4 eetlepels honing of agavesiroop  

150 gr suiker 

1 eetlepel kaneel  

300 ml slagroom geklopt. 

 

Boter smelten en volkorenbiscuits toevoegen en 

goed door roeren en in springvorm doen en met een 

lepel aandrukken.  

Gelatine weken in koud water. 

Mascarpone, kwark, honing/agavesiroop,  citroensap, 

kaneel en suiker mengen. 

Geklopte slagroom door mengsel roeren. 

Gelatine uitknijpen en smelten op een laag vuur.  

2 lepels van het mengsel door de gelatine roeren en 

terug in de kom bij het mascarpone mengsel en goed 

door roeren. 

Mengsel in springvorm gieten en een aantal uren laten opstijven.  

Taart garneren met gebroken schuimpjes.  

 

Veel bakplezier en dat het mag smaken.  

Grietje Rozenveld.  

Ei Oranje tipje 

Lentewandeling in 

Smeerling 
 

Heerlijk dat we zoveel mooi en 

warm weer hebben gehad maar 

oei, die anemonentocht die ik 

gepland had, zou dat nog wel 

kunnen, zullen ze er nog wel zijn? 

Zondagmorgen 24 april om 10 

uur is het zover en onze gids 

Henk Kamstra neemt ons mee en 

vertelt ons veel wetenswaardig-

heden uit de natuur die we daar 

zien. Gelukkig hebben we toch 

best veel anemonen gezien, geen 

witte tapijten zoals het daar kan 

zijn, maar toch genoeg om een 

indruk te krijgen van hoe die 

witte vlakken eruit kunnen zien. 

 

Het coulisselandschap zoals dat in 

het voorjaar is, was goed te zien, 

zo’n afwisseling echt geweldig. 

Henk leerde ons hoe je van 

fluitenkruid een fluit kon maken 

en vertelde dat het oranjetipje 

ook oranje eieren legt, hoe de 

boomklever zijn sparrenappels 

tussen boomschors klemt 

waardoor er een bepaalde gleuf 

in de boom komt en nog 

tientallen andere 

wetenswaardigheden.  

We hebben heel veel grote muur 

gezien en meerderen unieke 

planten het was echt de moeite 

waard om dit eens met een gids 

te lopen. 

 

Henk wilde graag dat het geld 

gestort werd op giro 555 voor 

Oekraïne wat de penningmeester 

ook gedaan heeft. Al met al weer 

zeer de moeite waard met een 

bijzonder gezellige groep 

mensen. 

 

Marjo 
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Floriade 2022 
 

Floriade Expo 2022 is een zee van groen, met een arboretum vol bloemen, planten 

en 750 verschillende boomsoorten, die tijdens drie seizoenen te bezoeken is. Met 

een nieuw seizoen in het vooruitzicht, maakt de Expo zich klaar voor een kleurrijke 

zomer. Zo stond het bloemenlint van 800 meter lengte dat Floriade van oost naar 

west doorsnijdt tot kortgeleden volop in bloei met tulpen, maar nu is het nu tijd 

voor de zomervariant. Alle tulpen en andere voorjaarsbloeiers zijn uitgebloeid en 

maken plaats voor een mix van eenjarige zomerbloemen met daarin accenten van 

dahlia’s en lelies. 

 

Het alfabetisch geordende arboretum vormt de basis van het groen bij Floriade in 

Almere en geeft het park en de nieuwe stadswijk een overweldigend groen 

karakter. Alle bomen, planten en bloemen leveren een wezenlijke bijdrage aan 

een gezonde, groene stad. Om insecten langere tijd een voedzame leefomgeving 

te geven, is er gekozen voor bomen en planten met diverse bloeiperiodes 

waardoor er een lange periode voedselbronnen beschikbaar zijn voor bijvoorbeeld 

bijen en vlinders. 

 

Naast het groen in het arboretum en in de tuinen van de nationale en 

internationale deelnemers, zijn er ook andere plekken in het park met 

overweldigende stukken groen. Zoals het bijenlint dat als een omlijsting langs de 

buitenste vier randen van het park loopt.  

In totaal zijn er 17 vakken die elk onderdeel zijn van een verloop in kleuren. Deze 

regenboog gaat van dieppaars in het eerste vak, via paars-lila, lila, roze, wit, geel, 

oranje en rood naar bruinrood in het laatste vak. In elke vak zitten weer andere 

soorten: 5 verschillende soorten zomerbloemen, 5 soorten dahlia’s en 1 soort 

lelie.  In totaal gaat het om de aanplant van ruim 15.000 eenjarige zomerbloemen, 

bijna 3.000 dahlia’s en 1.700 lelies. Samen gaan deze bloemen ervoor zorgen dat 

de Wow-zone tot ver na de sluiting van Floriade in oktober een kleurspektakel 

wordt waarin alle kleuren vertegenwoordigd zijn. 

 

Belangrijke gegevens: 
 

Voorzitter: 

Jacques van Velsen 

0049(0)4963916881 

Jacvanvelsen@gmail.com 

 

Secretaris: 

Ria Blom 

0599 323122 

info@stadskanaal.groei.nl 

 

Penningmeester: 

Marten Kroon 

0599 322623 

Marten.kroon@kpnplanet.nl 

 

Bankrekening: 

NL 69 RABO 0360 7075 72 

t.n.v. 

Afd. Stadskanaal der KMTP 

 

PR: 

Paul de Jagher 

 

Redactie Nieuwsbrief: 

Klaas Prikker 

0599 564669 

k.prikker@hetnet.nl 

 

Website: 

www.stadskanaal.groei.nl 

 

Open tuinen Estafette Groningen 
 

Er zijn dit jaar in Groningen zeven weekenden waarop tuineigenaren hun tuin 

openstellen voor bezoekers. 

 

De afdeling Stadskanaal doet dit jaar mee aan twee van de Open Tuinen 

Weekenden. Het landelijk weekend op 18 en 19 juni en het weekend van de Open 

Tuinen Estafette op 20 en 21 augustus.  

Aan deze twee tuinweekenden nemen 19 tuinen deel en de bezoekers hebben 

daarom veel keuze. De eigenaars zijn trots op hun tuin en willen dit graag aan 

andere mensen tonen. De Open Tuinen Weekenden zijn daarvoor een mooie 

gelegenheid. De ervaring leert dat bezoekers genieten van een tuin die ze 

bezoeken en dat de tuineigenaar geniet omdat hij/zij trots is om te vertellen over 

de eigen tuin.  

 

De andere Open tuinen Weekenden zijn: 

11 en 12 juni: Appingedam/Delfzijl 

2 en 3 juli: Groningen 

23 en 24 juli Haren/Eelde 

6 en 7 augustus Midden-Groningen (met Veendam) 

 

Bloemschikken: 

Marijke Prikker 

0599 564669 

marijkeprikker@hetnet.nl 
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Bloemschikken seizoen 2022-2023 

Vergevorderden Beginners/gevorderden 

Maandag  Dinsdag  

3 okt.   11 okt. 

7 nov.   8 nov.  Blok 1 

9 jan.   13 dec. 

 

6 feb.   14 feb. 

6 maart  14 maart Blok 2 

3 april  11 april 

Aanvang lessen is 19.30 tot 22.00 uur. 

Inlichtingen bij Marijke Prikker:  e-mail  

marijkeprikker@hetnet.nl, Tel. 0599 

564669. 

De lessen worden gegeven aan de Engelandlaan 1,  

9501 AR  in Stadskanaal 

De kosten zijn voor leden Beginners/gevorderden 

€ 30,00 en niet leden €37,50 per blok van 3 lessen. 

Inclusief koffie/thee 

Kosten voor leden zijn  Vergevorderden € 35,00 en 

niet leden € 42,50 per blok van 3 lessen. Inclusief 

koffie /thee. 

Voor de inhaallessen worden de dames benaderd 

via e-mail. 

Het bedrag graag overmaken voor 15 september 

op rek nr NL69 RABO 0360 7075 72 tnv Afd 

Stadskanaal der KMTP. 



 


