
Excu rsies

Voorjaarswandeling langs de Ruiten Aa

Onder leiding van: l.V.N. gids Diiana Dekkers

Locatie: Parkeerplaats Dennenweg bij zwembad te Sellingen

Kosten: leden € 5,00 en niet-leden € 7,50

Datum: zondag 2L mei 2O23

Busreis naar de Floriade
Voor informatie zie de website.
Aanmelden bij Aafje Boer T: 0599-324322, E: a.w.boer-
moorlag@versatel.nl of bij Elly Sol T:0599-621258, E:

ellysol@gmail.com
Kosten: € 70,00 (busreis, entree en diner)
Datum: een zaterdag 9 juli 2022

Bloemschikken
Ook dit jaar worden er weer cursussen bloemschikken
gehouden, zowel voor beginners/gevorderden als voor
vergevorderden. U kunt zich hiervoor voor 1- september
aanmelden bij Marijke Prikker via e-mail
marijkeprikker@ hetnet.n I of telefonisch 0599-564669

Begi n ners/gevorderde n d i nsdagavond
Blok 1: 11 oktober, 8 november en 13 december 2022
Blok2:. 14 februari, 14 maart en 11 april 2023

Tijd: van 19.30 tot 22.00 uur
Kosten:leden € 30,00 en niet-leden € 37,50 per blok

Vergevorderden maandagavond
Blok 1: 3 oktober en 7 november 2022 en 9 januari 2023

Blok 2: 6 februari, 6 maart en 3 april 2023

Tijd: van 19.30 tot 22.00 uur
Kosten:leden € 35,00 en niet-leden € 42,50 per blok
De avonden zijn inclusief koffie en thee

Overige activiteiten
Zadenruilbeurs
Op dinsdag 23 februari 2023. Dit is voorafgaande aan de lezing

en tijdens de pauze.

Plantenruibeurs
Zaterdag 1 oktober 2022 en zaterdag 1 april 2023 om
10.00 uur bij The Stonefarm, Zijdstukkerweg 7, Stadskanaal

Tuinkringen
ln juni, juli en augustus bezoeken groepjes leden elkaars

tuinen en wisselen wetenswaardigheden uit.
Opgave bij Joke Heijes, T: 06-1,4280329, Ë: heijes@home.nl

Fair
De fair is op zondag 7 mei 2023 van 11.00 - 16.00 uur in

Open Tuinen
Stadskanaal doet mee aan het landelijk open tuinen weekend
en aan de open tuinen estafette van de provincie Groningen.
Landelijk open tuinen weekend:
zaterdag 17 en zondag 18juni 2023

Open tuinen weekend Estafette provincie Groningen:
zaterdag 1 en zondag 2juli2023voor Stadskanaal

Voor de andere weekenden en de adressen met beschrijving
van de open tuinen zie www.opentuinenestafettegroningen.nl
Eind april verschijnt de Open Tuinen Gids waarin de adressen

en beschrijvingen staan van alle deelnemende tuinen.

Groei & Bloei Stadskanaal
Website: www.stadskanaal.groei.nl

Facebook: www.facebook.com/GroeienBloeistadska naa l/

Lid worden van Groei & Bloei?

Neem dan contact op met onze secretaris Ria Blom
T : 0599 -3231,22 e n E : i nfo @ sta d s ka n aa l.s roe i. n I

Zij kan u vertellen welke speciale actie er is.
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Overige activiteiten
Open Tuinen
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Afdeling Stadskanaal e.o.

Jaarprogramma

2022- 2023

Lezingen

Workshops
Excursies

Aantal deelnemers: minimaal 10 en maximaal 12

Locatie: Schoolgebouw Ubbo Emmius, Engelandlaan L,

Stadskanaal



Hans Dekker - Orchideeën
ln het Noorden van ons land komen vele mooie orchideeën
voor. Naast algemene informatie krijgt u ook tips om zelf op
pad te gaan om orchideeën te spotten.
Datum: woensdag 26 okïober 2022

Geert de Vries - Vogels
Voor de pauze staan de vogels in onze woonomgeving centraal.
Na de pauze staat de groep vogels die 's winters in het
buitengebied verblijven centraal.

Datum: dinsdag 29 november 2022

Jaarvergadering
Presentaties eigen leden (vanaf 20.30 uur)
Twee leden vullen dit deel van de avond in met wat zij leuk of
interessant vinden in hun hobby tuinieren.
Datum: woensdag 25 januari 2023

Jaap Kloosterhuis - De natuur
Het Lauwersmeergebied is een van de 17 Nationale Parken dat
Nederland rijk is. ln de wildernis van water en eilandjes, bos,

rietvelden en ruige graslanden is veel te beleven en te zien.
Bovendien,iflret in het Lauwersmeergebied nog echt donker.
Datum: 6;$dag 23 februari 2023 (ook zadenruilbeurs)

Wim Paul van der Ploeg - De magie van tuinieren
Kun je (nog) gelukkiger worden in je tuin? Jazeker, met dit boek
neemt tuincoach Wim Paul van der Ploeg je mee op inspirerend
avontuur door je eigen tuin!
Datum: woensdag 29 maart2023

Marianne Joosten - lris en Hemerocallis
Marianne Joosten geeft een beamerpresentatie over lrissen,

Hemerocallissen en over hun bedrijf. Ook zal ze vertellen waar
de planten kunnen staan in de tuin; denk aan de grondsoort,
zon of schaduw en droog of nat en hoe te verjongen.
Datum: dinsdag 25 april 2023

De aanvang van de lezingen is 19.30 uur in
Zaal 'De Eendracht', Poststraat 30 te Stadskanaal.

Toegang leden is gratis en niet-leden €2,50.
De koffie/thee is € 2,50 voor 2 kopjes.

Workshops

Aanmelden workshops en excursies
Bij Marjo van Eck: email marvaneck@hotmail.nl of telefoon
06-46013365 of via de website.

Natuur- en landschapsfotografie
Onder leiding van: André Drimmer
Locatie: De Noordmee en Ter Borg in Sellingen
Parkeren zwembad hoek Dennenweg/Beetserweg
Kosten: € 75,00 voor leden (incl. eten en drinken)
Aantal deelnemers: 8 tot 15

Datum: zaterdag 15 oktober 2022van 09.30 - 17.00 uur

Herfststukjes maken met kinderen
Locatie: Openbare bibliotheek, Continentenlaan 2,

Stadska naa I

Kosten: € 2,00 per bloemstukje
Datum: woensdag 19 oktober 2O22van 14.00 - 16.30 uur

Wilgentenen vlechten {vogel of mezenbolhouder)
Onder leiding van: Geert Klooster
Locatie: Eerste Exloèrmond 12,9573 PA Eerste Exloërmond
Kosten: € 15,00 voor leden

Datum: vrijdagavond 4 november 2O22 om 17.30 uur

Kerststukjes maken met kinderen
Locatie: Openbare bibliotheek, Continentenlaan 2,

Stadskanaal

Kosten: € 2,00 per stukje
Datum: woensdag 21 december 2022 van 14.00 - 16.30 uur

Bloemschi kde monstratie
ln december is er een bloemschikdemonstratie van een

bekende Nederlandse bloemschikdocent(e).
ln de Nieuwsbrief van augustus krijgt u hierover meer
informatie.

Workshops

Glasfusion
Onder leiding van: Gerard Weisbeek
Locatie: Zuideropgaande 115, 7913 TL Hollandscheveld
Kosten: € 52,50 en voor een groot object € 62,50 voor leden

Maximum aantal deelnemers: 4
Datum: zaterdag 14januari 2023 van 09.30 - 17.00 uur

Voorjaarsstukjes maken met kinderen
Locatie: Openbare bibliotheek, Continentenlaan 2,

Stadskanaal

Kosten: € 2,00 per stukje
Datum: woensdag 1 maart 2023 van 14.00 - 16.30 uur

Schilderen in de buitenlucht
Onder leiding van: Thea Veltkamp
Locatie: De Eckhoorn, Beetserweg 66, 9551 VH Sellingen
Kosten: € 30,00 (incl. materialen, eten en drinken)
Datum: zaterdag 28 mei 2022

Excu rsies

Dagtocht naar Schiermonnikoog
Verzamelen op het parkeerterrein bij de veerboot
Lauwersoog (tijdstip wordt nog afgesproken)
Programma: koffie met iets lekkers, Balgexpres en een

schelpengids, daarna eten op Schiermonnikoog. Met de

veerboot weer terug en eten bij Schierzicht.

Kosten: € 75,00 voor leden

Datum: zondag 18 september 2022

Herfstwandeling bij Eext
Onder leiding van: IVN gids Diana Dekkers
Locatie: Parkeerplaats Galgwaanderveen in Eext

Kosten: leden € 5,00 en niet-leden € 7,50

Datum: zondag 2oktober 2O22om 10.00 uur

Bezoek Kapteyn lnstituut
Onder leiding van: Paul Feldbrugge
Locatie: Zernikecomplex te Groningen
Kosten: € 12,50 (incl. broodjes en drinken)
Maximum aantal deelnemers: 20

Datum: dinsdag 1 november 2022 om 17.30 uur

Lez i nge n


