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Nieuwsbrief afdeling Stadskanaal e.o. 

januari 2023 
 

 

Agenda G&B 
14 jan.     Glasfusion 

25 jan.     Jaarvergadering, zie pag. 3 

23 feb.     Lezing De natuur door Jaap 

Oosterhuis, vooraf en in de pauze 

zadenruilbeurs, zie pag. 4 

1 maart   Voorjaarsstukjes met 

kinderen 

1 april     Plantenruilbeurs 

 

Zie voor verdere informatie het 

Jaarprogramma in de nieuwsbrief. 

Kopij nieuwsbrief 
Inleveren kopij voor de nieuwsbrief 

maart 2023 voor 1 maart. 

Dit kan per e-mail aan: 

k.prikker@hetnet.nl  

De volgende nieuwsbrief zal medio 

maart verschijnen 

De nieuwsbrief 

werd mede 

mogelijk 

gemaakt door: 

 

Rabobank Zuid 

en Oost Groningen en 

onze adverteerders. 

 

Bedankt namens onze 

leden! 
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Zadenbibliotheek 
In de bibliotheek van Stadskanaal starten we in het voorjaar van 2023 

met een Zadenbibliotheek. Daar hebben we jouw hulp bij nodig!  

 

Een Zadenbibliotheek is een 

kast met een groeiende 

collectie aan zaden van 

groenten, kruiden en 

bloemen. De zaden van deze 

bibliotheek mag je lenen en 

mee naar huis nemen. Zaai 

de zaden thuis in een pot, 

perk of moestuin. Geef de 

zaden een beetje liefde en aandacht tot ze zijn uitgegroeid tot de 

mooiste planten. Heeft je plant zaden gemaakt? Breng deze dan terug. 

We voegen ze graag toe aan de collectie van de zaden-bibliotheek. 

 

Voor het bijhouden van de zadenbieb zijn wij op zoek naar vrijwilligers. 

Denk hierbij aan de voorraad bijhouden, zakjes vullen, zaden 

schoonmaken, maar ook om bijvoorbeeld aanspreekpunt te zijn in de 

bieb. Heb je een beetje groene handen, zit je bij een 

moestuinvereniging of lijkt het je gewoon leuk om mee te helpen voor 

maximaal 2 uur per week? Neem contact op met Irene via: 

i.vanmeerveld@biblionetgroningen.nl. 

 

Samen maken we de wereld een stukje groener. 

 

Aanmelding Open Tuinen Weekenden 
De afdeling Stadskanaal doet in 2023 natuurlijk ook weer mee met twee 

Open Tuinen Weekenden. Het weekend van de Open Tuinen Estafette 

op 1 en 2 juli en het landelijk weekend op 17 en 18 juni. Vorig jaar 

waren er 19 deelnemende tuinen en laten we proberen dit aantal 

minimaal te evenaren. Hoe meer tuinen er mee doen, hoe meer keuze 

de bezoekers hebben.  

 

Bent u trots op uw tuin en wilt u deze graag aan andere mensen laten 

zien? Dan zijn de open tuinen weekenden 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 bezoekers kijken naar de totaalindruk 

van de tuinen en de plantencombinaties en letten er niet op of er 

ergens nog wat onkruid te zien is! 

 

Wilt u uw tuin in een of beide weekenden openstellen voor bezoekers, 

geef dit dan even door aan Jacques van Velsen 

(jacquesvanvelsen@gmail.com). Het is natuurlijk mogelijk om in een 

van de weekenden alleen op zaterdag of alleen op zondag open te zijn. 

 

De ervaring heeft vorig jaar geleerd dat de open tuinen weekenden 

drukbezocht zijn en er leuke contacten ontstaan zijn. 

 

Van de voorzitter 
Het bestuur verheugt zich 

erop dat tot nu toe alle 

activiteiten weer doorgang 

konden vinden en we gaan 

er vanuit dat het zo blijft, zodat leden 

elkaar blijven ontmoeten en kunnen 

bijpraten. 

 

Zoals u van ons gewend bent, staan er 

weer vele activiteiten op het programma. 

In de nieuwsbrief van augustus vond u 

hiervan een overzicht.  

Onze jaarvergadering wordt weer een 

gezellig samenzijn met twee korte 

presentaties van eigen leden. Tijdens de 

jaarvergadering presenteert het bestuur 

haar beleidsvoornemens voor 2023 en 

naast het standaardbeleid van open 

tuinen, tuinkringen etc. hebben we ook 

de Rabobank Club Support om hulp 

gevraagd. Wij willen met de hulp van een 

professional onderzoeken hoe we onze 

afdeling toekomstbestendiger kunnen 

maken. Op de jaarvergadering hoort u 

hier meer over. 

 

Het bestuur wenst u allen een 

gelukkig en vooral gezond 2023 

waarin we weer van de mooie 

natuur kunnen genieten. 

 

Jacques van Velsen  
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Uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering 

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

Datum  : woensdag 25 januari 2023 

Aanvang : 19.30 uur 

 

AGENDA: 

1. Opening en vaststellen agenda  

 

2. Jaarvergadering over 2021  

 Vergadering is niet doorgegaan vanwege de coronapandemie. 

 

3. Sociaal jaarverslag 2022* 

 

4. Financieel jaarverslag 2022** 

 

5. Kascontrolecommissie dhr. P. Foget en dhr. B. Buikema 

a. Verslag van de kascontrolecommissie 

b. Decharge van de penningmeester 

c. Benoeming lid kascontrolecommissie 

 

6. Begroting 2023** 

 

7. Bestuur 

Aftredend en niet herkiesbaar: Marjo van Eck 

Aftredend en herkiesbaar: Jacques van Velsen 

Voorstel volgende leden als bestuurslid te benoemen: Bert Buikema en Henk Pilon 

 

8. Beleid bestuur 2023 

 

9. Rondvraag 

 

10. Sluiting ledenvergadering 

 

11. Pauze 

 

12. Twee korte presentaties met tussendoor een hapje/drankje 

- Paul Feldbrugge vertelt over sterren 
- Moestuinierder Ronald Rinsma (www.moestuinierder.nl) vertelt over zijn hobby moestuinieren. 

 

13. Verloting 

 

*  Het sociale jaarverslag 2022 is te vinden op website www.stadskanaal.groei.nl  

** Het financiële jaarverslag 2022 en de begroting van 2023 zijn na 15 januari ook te vinden op 

www.stadskanaal.groei.nl 

Beide jaarverslagen worden na 15 januari 2023 per email naar alle leden gestuurd. 
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De natuur in het Lauwersmeer door Jaap Kloosterhuis 
 

Deze lezing wordt gehouden op dinsdag 23 februari 2023, aanvang 19.30 

uur 

 

Jaap Kloosterhuis is 

boswachter in het "Nationaal 

Park Lauwersmeer", een uniek 

gebied op de grens van 

Groningen en Friesland.  

 

In de wildernis van water en 

eilandjes, bos, rietvelden en 

ruige graslanden broeden 

ruim 100 vogelsoorten en 

overwinteren elk jaar tienduizenden ganzen. In het voor- en najaar, tijdens 

de vogeltrek, is het vogelfeest het grootst. Dan kun je op één dag 30.000 

brandganzen zien overvliegen.  

 

Ook voor bijzondere vogels kom je 

in Nationaal Park Lauwersmeer 

aan je trekken. Je ziet er 

steltkluten, lepelaars en grauwe 

franjepoten. Of de zeearend, die 

hier sinds een aantal jaren broedt. 

Maar er groeien ook vele soorten 

wilde planten, waaronder 

orchideeën. 

 

Bovendien is het in het Lauwersmeer gebied nog echt donker. Een jaar 

geleden kreeg Nationaal Park Lauwersmeer het predicaat "Dark Sky Park'' 

toegekend van de International Dark Sky Association. 'Echte' duisternis, de 

afwezigheid van kunstlicht, is op veel plaatsen in de 'moderne wereld', een 

zeldzame omstandigheid geworden. Vooral in stedelijk gebied maar ook op 

het platteland is er ongemerkt steeds meer kunstlicht gekomen. Veel 

mensen zijn daar zo aan gewend geraakt dat ze het duister niet eens meer 

missen. En dat is jammer want de duisternis is zo mooi zegt Jaap 

Kloosterhuis die ons er alles over zal 

vertellen. 

Het Lauwersmeergebied is een van 

de 17 Nationale Parken dat 

Nederland rijk is. 

 

 

Voor aanvang van de lezing en in de 

pauze is er weer onze jaarlijkse 

zadenruilbeurs. Wanneer iedereen 

een paar zakjes zaad meeneemt, 

kunnen vele leden blij gemaakt worden. 

 

Na afloop is er nog een kort gezellig samenzijn. 

 

 

  

Glasfusion 
De glasfusion workshop bij Gerard 

op 14 januari zit vol, maar ik heb met 

hem afgesproken dat er  bij hem op 

een andere datum ook met dit 

materiaal gewerkt kan worden.  

Bij al onze vorige workshops zijn 

onder leiding van Gerard 

indrukwekkende en kunstzinnige 

objecten gemaakt.  

De nieuwe datum wordt natuurlijk 

vastgesteld in overleg met Gerard en 

degene die zich hiervoor hebben 

aangemeld. Jullie kunnen je 

aanmelden bij mij, het liefst op dit 

mailadres: applegarden@mail.com 

Ik hoop dat ik jullie een beetje heb 

geholpen met deze oplossing. 

Marjo 

 

.   
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Bezoek en lezing Kapteyn Instituut  

Op 1 november waren 20 leden op de campus Zernike-

complex in Groningen aanwezig om  een zeer interes-sant 

verhaal over sterren van Paul Feldbrugge te horen en te zien.  

We kregen uitleg over de werking van de verschillende 

telescopen en de verschillende golflengtes die de astronomen 

gebruikten om meer over de sterren te weten te komen. In 

duidelijke taal werd alles uitgelegd en iedereen hing aan zijn 

lippen.  

Daarna waren er broodjes, koffie en melk geheel door Marjo 

thuis klaargemaakt waren en ze smaakten heerlijk.  

Vervolgens het dak op om naar Jupiter met zijn 4 grootste 

manen te kijken en ook naar de kraters op de maan. Dan naar 

de koepel om uitleg te krijgen over de grote spiegeltelescoop 

die met een camera verbonden was. Beneden op de monitors 

was goed te zien wat je allemaal kon waarnemen in het 

verdere heelal. 

 

Daarna naar het DOT, dit is 

een soort ronde bioscoop 

waar je liggend in je stoel het 

firmament kunt 

aanschouwen. 

Dit keer ging het over zwarte 

gaten, soms had ik zoiets van 

dat snap ik en soms ging het me echt boven mijn pet. Wat mij 

het meeste is bijgebleven was dat zwarte gaten elkaar ook 

kunnen “verorberen“. Wat zijn wij toch nietig  wanneer je dit 

spektakel aanschouwt en bedenkt hoeveel lichtjaren weg dat 

allemaal gebeurt.  

Wij vonden het weer een prachtige en leerzame Groei & Bloei-

avond en als we het nog een keertje kunnen meemaken doen 

we het net iets langer zodat Paul zijn cadeau echt overhandigd 

krijgt. 

Marjo  

 

Fair 2023

 
Ook dit jaar organiseren wij weer een fair. 

Deze zal gehouden worden in de tuin van 

Charlotte en Cees Traas in Bronnergerveen  

 

Zet alvast 7 mei  in je agenda van volgend jaar 

want dan maken we het met z'n allen weer 

tot een daverend succes! 

 

Namens de Faircommissie, Marjo 

 

 

Kerststukjes voor kinderen 
Het is woensdagmiddag, maar nog geen 

vakantie voor de kinderen en we gaan een 

kerstdecoratie met ze maken. Dit keer geen 

kerststuk maar een kerstgnoom.  

Lineke had heel veel grote dennenappels 

gekregen en wilde daar iets mee, dus het 

werden deze grappige en leuke poppetjes. 

Simpel te maken want het werd een soort 

workshop. Je kon het materiaal neerleggen 

voor elk kind wat hij nodig had en je hielp hier 

en daar iets met het wikkelen van het draad 

zodat het even goed strak werd getrokken. Er 

zijn in totaal 19 kerstvriendjes mee naar huis 

gegaan om daar samen kerstfeest te vieren.  

Marjo 
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Bloemschikken 
Wil je graag creatief bezig zijn met bloemschikken, dan is deze cursus 

wat voor jou.  

Er zijn nog enkele plaatsen vrij bij de beginners en ver-gevorderden. 

Aanmelden kan bij Marijke Prikker, e-mail marijkeprikker@hetnet.nl 

of telefoon nr. 06 10069266 

De cursus start in februari 

 

Vergevorderden             Begin./gevorderden 

6 feb.   14 feb. 

6 maart   14 maart 

3 april   11 april 

Aanvang van de lessen is 19.30 tot 22.00 uur. 

De lessen worden gegeven aan de Engelandlaan nr 1, 9501 AR  in 

Stadskanaal. 

 

De kosten zijn voor leden van G&B Beginners/gevorderden € 30,00 en 

niet leden €37,50 per blok van 3 lessen. Inclusief koffie/thee. 
 

Kosten voor leden van G&B zijn Vergevorderden € 35,00 en niet leden 

€ 42,50 per blok van 3 lessen. Inclusief koffie /thee. 

 

 

 

 

 

 


