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Nieuwsbrief afdeling Stadskanaal e.o. 

april 2023 
 

 

Agenda G&B 
29 maart Lezing De Magie van tuinieren, zie              

pag. 2 

1 april     Plantenruilbeurs 

25 april  Lezing Iris en Hemerocalis, zie pag.3  

7 mei      Fair zie pag. 8 

21 mei    Wandeling Ruiten Aa, zie pag.8 

28 mei    Workshop Buitenschilderen, zie pag. 8 

8 juli       Tuinreis, zie pag. 6 

 

 

Kopij nieuwsbrief 
Inleveren kopij voor de 

nieuwsbrief juni voor 20 mei. 

Dit kan per e-mail aan: 

k.prikker@hetnet.nl  

De volgende nieuwsbrief zal 

eind mei verschijnen 

 

De nieuwsbrief 

werd mede 

mogelijk 

gemaakt door: 

 

Rabobank Zuid en Oost 

Groningen en 

onze adverteerders. 

Bedankt namens onze 

leden! 
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Open tuinen Estafette Groningen 

Ook dit jaar zijn er in Groningen 7 weekenden waarop tuineigenaren 

hun tuin openstellen voor bezoekers. De afdeling Stadskanaal doet ook 

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 1 en 2 Juli. Aan deze twee tuinweekenden nemen 18 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: 

• 27, 28 en 29 mei 2023 - Haren/Eelde (dit is het Pinksterweekend)  

• 10 en 11 juni 2023 - Midden-Groningen   

• 17 en 18 juni 2023 - Landelijk open tuinen weekend 

• 22 en 23 juli 2023 - Winschoten   

• 5 en 6 augustus 2023 - Appingedam/Delfzijl  

• 19 en 20 augustus 2023 - Groningen 
 

Eind april krijgen onze leden de Open Tuinen Estafette Gids in de bus. 

Daarin staat aangegeven welke tuinen meedoen met de 7 weekenden. 

Zie ook de website www.opentuinenestafettegroningen.nl , daar staan 

alle deelnemende tuinen met een beschrijving van de tuin met van 

vele tuinen foto’s. 
 

Lezing De Magie van tuinieren door Wim Paul van der 

Ploeg 
Woensdag 29 maart aanvang 19.30 uur 

Tijdens de lezing neemt Wim Paul van der 

Ploeg je mee op een reis langs vele tuinen, 

planten en bloemen. Het lijkt een toevallige 

verzameling, maar gaandeweg ervaar je dat dat 

niet zo is: door de veelheid aan vormen, kleuren en structuren ga je 

opeens anders kijken. Kijken naar een lijn, een perspectief, een ritme. 

En door anders te kijken, zie je opeens veel meer.  

Dat wat altijd zo moeilijk te omschrijven is: “schoonheid”, blijkt dan 

opeens opgebouwd te zijn uit een zorgvuldig samengesteld samenspel 

van vormen, ritmes en thema’s. 
 

Hij laat je stilstaan bij energetisch tuinieren, vormgeving, het volgen van 

de natuurwetten, sfeer, creativiteit en een filosofische benadering. De 

tuin en het tuinieren als spiegel voor je leven. 
 

Ook de praktische kant van tuinieren wordt belicht. Hij toont je de 

verandering van een tuin die hij zelf onder handen heeft genomen en 

hij neemt je mee in het proces van het begin naar de eindresultaat. Met 

niet alleen een verandering van het beeld, maar ook van de beleving. 
 

Wat je hoort en ziet tijdens de lezing zal je vast ideeën brengen die je in 

je eigen tuin kan toepassen. Er is meer mogelijk dan je op voorhand zou 

denken. Met de bedoeling meer ‘magie’ in je eigen tuin toe te passen 

en te ervaren, en je leven rijker te maken. 

Van de voorzitter 

We kunnen op dit 

moment volop genieten 

van alle voorjaars-

bloemen die we in 

tuinen en in gemeentes 

kunnen zien. Dat geeft een heel goed 

gevoel; het voorjaar komt er aan. Dat 

betekent voor ons als tuinliefhebbers dat 

er werk op ons wacht, de tuin moet 

zomer klaar gemaakt worden. Dat vele 

werk is voor ons als tuinliefhebber geen 

probleem, want het is gezonder om 

buiten bezig te zijn dan de hele dag 

binnen zitten. 
 

Het bestuur is verheugd dat onze 

bijeenkomsten weer zeer goed bezocht 

worden. Leden ontmoeten elkaar daar 

weer, kunnen bijpraten en krijgen 

interessante informatie. Er komen dit 

jaar nog meer activiteiten waar dit 

mogelijk is.  
 

In de jaarvergadering is besloten om het 

verenigingsjaar gelijk te laten lopen met 

het kalenderjaar. Dit betekent dat het 

nieuwe programma, dat het bestuur aan 

het opstellen is, loopt van juli t/m 

december 2023. Op de Fair wordt het 

nieuwe programma gepresenteerd. 
 

Nieuw is dat de aanmelding voor een 

activiteit voortaan via een aanmeld-

formulier op de website loopt. Daar staat 

ook aangeven welke regels er gaan 

gelden voor de betaling vooraf en het 

annuleren van de deelname. Dat maakt 

het voor de activiteitencommissie en de 

penningmeester veel overzichtelijker. 
 

Namens het bestuur wens ik u een heel 

mooi en groen voorjaar toe en dat we 

elkaar bij een of meerdere activiteiten 

gaan ontmoeten. 

 

Jacques van Velsen  
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Lezing Iris en Hemerocalis door Marianne Joosten 

Dinsdag 25 april 2023 aanvang 19.30 uur 

 

Marianne Joosten geeft een beamerpresentatie over Irissen, 

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. Zij zal ter plekke 

een demonstratie geven hoe de planten kunnen worden 

vermeerderd door delen of scheuren.  

Hieronder staat wat voorinformatie over de Iris en Hemerocallis. 

 

Iris (Godin van de regenboog) 

De grootste groep is de Iris germanica en wordt ook wel de 

baardiris genoemd. Deze wordt onderverdeeld in groepen, 

dwerg, middel en hoge baardirissen. De collectie bestaat uit ruim 

1300 cultivars. Dit zijn irissen die in Frankrijk erg veel voorkomen. 

Deze moeten veelal droog staan. Maar er zijn ook soorten die 

juist geschikt zijn voor het moeras en zelfs voor in de vijver 

namelijk Iris sibirica (ongeveer 50 soorten) en Iris ensata (de 

japanse irissen met ongeveer 90 soorten) 

 

Hemerocallis (schoonheid van een dag ofwel daglelie) 

Er is een grote variëteit aan hemerocallissen, vroeg , laat en zelfs 

herbloeiers. Het zijn planten die al duizenden jaren worden 

gekweekt en via de handelsroutes uit Azië naar het westen zijn 

gekomen. Vroeger werden ze gebruikt als voedsel of medicijn 

(kalmerende eigenschappen). Zij behoren tot de leliefamilie 

samen met o.a. hosta’s, vuurpijlen, aloë en natuurlijk de echte 

(bol)lelies. De daglelie is fantastisch te combineren met een grote 

diversiteit aan vaste planten, maar ook met siergrassen en 

bamboe en canna’s. Naast snijbloem is de enkelbloemige 

Hemerocallis als garnering te gebruiken en ook goed eetbaar. 

 

 

 

 

Noordelijke Kwekerijdagen in 

een nieuw jasje 

Datum:  29 en 30 april 2023 

Adres: Kwekerij Foltz, Herenweg 

346, 9651 AT Meeden 

 

Met het stoppen van een aantal 

noordelijke kwekers hebben we 

besloten om ook de opzet van de 

Noordelijke Kwekerijdagen te 

veranderen. We gaan minder focussen 

op Noord-Nederland en nodigen 

voortaan vooral kwekers uit binnen- 

en buitenland uit die zich 

onderscheiden door hun eigenzinnige 

collectie.  

Het aanbod van de Kwekerijdagen zal 

daarmee nog sterker plant- en 

fijnproevers-gericht zijn. 

Bij deze nieuwe opzet hoort ook een 

nieuwe naam:  

De ALTERNATIEVE KWEKERIJDAGEN 

Uiteraard zorgen we ervoor dat de 

geweldige sfeer van 'liefhebbers onder 

elkaar' blijft bestaan. 

De komende maanden kun je op onze 

site www.tuingoedfoltz.nl meer lezen 

over de invulling van deze dagen en de 

te verwachten deelnemers. 
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Tuinkring 2023 
Wegens succes geprolongeerd! Ook dit jaar kun je weer meedoen aan onze 

gezellige tuinkringen. Je hoeft geen grote of bijzonder mooie tuin te hebben. 

Het belangrijkste is, om samen met anderen van tuinen en elkaars 

gezelschap te genieten. In groepjes van ongeveer 10 personen gaan we 

verschillende tuinen bezoeken. Dit zijn meest de tuinen van de deelnemers 

aan de tuinkring, maar ook mooie of bijzondere tuinen in de omgeving 

kunnen worden bezocht. Het programma wordt per groep in overleg 

samengesteld. De begeleiding van de groep is in handen van één van onze 

leden. De bedoeling is, om eind mei te starten. Meestal beginnen we de 

avond met koffie en wat lekkers erbij, waarna we uitgebreid de tuin 

doorgaan. Het is leuk als de gastvrouw/gastheer wat bijzonderheden over 

de tuin kan vertellen, maar dat is niet per se noodzakelijk.  Al naar gelang de 

stemming wordt er vaak nog gezellig nagezeten. 

Deelname is gratis, maar als er tuinen worden bezocht waarvoor betaald 

moet worden moet je dat wel zelf betalen. Na aanmelding krijg je bericht in 

welke groep je bent ingedeeld en wanneer en waar deze groep van start 

gaat.  

 

Op welke avond 

Voorgaande jaren waren de groepen meest op dinsdag. Vorig jaar was er 1 

groep op maandag. Dit jaar willen we proberen om meer keuzes te geven in 

de avonden, maandag, dinsdag of woensdag. Daarom vragen we je om, als 

je je opgeeft, aan te geven op welke avond je het liefst wilt. En als er een 

avond is dat je beslist niet kunt, geef dat dan ook in ieder geval door. Wil je 

eens per week of eens per 14 dagen, dan kun je dit als voorkeur opgeven. Ik 

kan geen garantie geven dat je ingedeeld wordt op je voorkeursavond, maar 

je wordt in ieder geval niet ingedeeld op een avond dat je niet kunt. 

 

Feestelijke afsluiting 

Als feestelijke afsluiting wordt er voor alle groepen bij een Groei&Bloei-lid 

in de tuin op een vrijdag begin september een gezellige avond gehouden, 

met een hapje en een drankje. Ook de kosten hiervan worden door de 

penningmeester betaald. We weten nu nog niet wie zijn/haar tuin daarvoor 

beschikbaar stelt, maar deze avond wil je beslist niet missen! 

 

Opgeven voor 1 mei, liefst via de website 

Om de indeling rond te kunnen maken is het voor mij fijn als ik de 

aanmeldingen op tijd heb. Daarom vraag ik je om je voor 1 mei op te geven. 

Bij voorkeur via het formulier op de website. Je kunt dit vinden op 

www.stadskanaal.groei.nl/activiteiten, onder tuinkringen. 

Het kan ook per e-mail: heijes@home.nl.  

Vermeld wel je naam en voornaam, adres en telefoonnummer. Liefst je 

mobiele nummer. Kom je met z’n tweeën? Geef dan van jullie allebei de 

naam op! 

 

Heb je vragen of opmerkingen? Dan kun je telefonisch contact met mij 

opnemen.  

Mijn telefoonnummer is 06 142 703 29. 

 

Joke Heijes 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

.   
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TUINREISJE zaterdag 8 juli 
Nadat we drie jaar geen tuinreisje hebben gehad hopen we dat het 

dit jaar wel door kan gaan. 

We vertrekken om 8.00 uur vanaf de 

parkeerplaats bij Leen Bakker aan de 

Navolaan 38 in Stadskanaal.  

De eerste tuin die we gaan bezoeken is “Het 

Zwaluwhuis” in Ens. Hier worden we 

ontvangen met koffie en thee. 

De tweede tuin is de tuin van Geke Rook in 

Sint Jansklooster waar we ook de lunch 

zullen gebruiken.  

Na de middag brengen we een bezoek aan “de Vriendenhof”in 

Wanneperveen en tenslotte gaan we naar “Hof aan de Reune” in 

Willemsoord waar ook gelegenheid is om plantjes te kopen. 

We hopen rond 18.00 uur weer terug te zijn in Stadskanaal. 
 

We gaan met eigen auto’s en rijden zoveel 

mogelijk met elkaar mee. Wilt u bij de aanmelding 

ook aangeven of u wilt rijden? 

De kosten voor deze reis zullen € 40,50 per 

persoon bedragen inclusief vervoer, entrees, koffie, thee en lunch. 

U kunt zich tot uiterlijk 1 juli opgeven via de website en vooraf 

betalen. Mocht u geen internet hebben dan kunt u zich telefonisch 

opgeven bij Aafje of Elly. 

 

Aafje Boer: telefoon 0599-324322  

               email: a.w.boer-moorlag@hotmail.com 

 

Elly Sol: telefoon 0599621258 of 06-27368595 

               email: ellysol@gmail.com  

 

  

 

Verslag workshop glasfusion op 

18 februari 
Om 09.45 uur werden we, Marjo, Diana, 

Paul, Jan-Albert en ik, verwacht bij Gerard 

Weisbeek voor een workshop glasfusion. Dit 

is een techniek waarbij stukjes of repen glas 

vanverschillende kleuren samengevoegd 

worden door ze (gedeeltelijk) te 

versmelten). 

We werden hartelijk ontvangen door Tonny 

en Gerard met koffie en koek. Na de koffie 

gingen we naar het atelier waar Gerard al 

van alles had klaargezet. Het was voor Jan-

Albert en ondergetekende de eerste keer; er 

lag voor ons een vensterglas plaatje klaar, 

om te oefenen het glas te snijden. 

Er was ons gevraagd van tevoren een globaal 

ontwerp te sturen zodat Gerard daar 

rekening mee kon houden. 

De ontwerpen: een pauw, een bijeneter 

(vogel), een hond en een kabouter waren de 

ontwerpen voor de glasfusion. Een overdaad 

aan gekleurd glas stond ons ter beschikking, 

zowel plaatjes glas als staafjes, platte 

staafjes, korrels, poeder en nóg meer, zoals 

glazen ogen enzovoort. Zowel effen als 

gemêleerd glas. Mogelijkheden te over. 

Paul was bezig een glas-in-lood raam af te 

maken waar hij tijdens een eerdere 

workshop al aan begonnen was. Een mooi 

landschap van water en lucht. Dit raam zal 

worden geplaatst in een deur. 

Diverse kleuren van het ontwerp werden 

door de deelnemers gesneden uit glas en in 

de juiste vorm gelegd. Na een heerlijke lunch 

van Tonny gingen we weer enthousiast 

verder en eind van de middag waren bijna 

alle werkstukken klaar. Gerard gaat ze (1 per 

dag) in de oven zetten en als alles klaar is 

wordt geregeld hoe de werkstukken bij de 

makers terecht komen. 

Met heel veel plezier deze workshop 

gedaan, voor herhaling vatbaar. 

Veel dank aan Tonny voor de prima 

verzorging en Gerard voor de uitstekend 

voorbereide workshop! 

Charlotte Traas 
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Excursie en Workshop 
Zoals jullie van mij gewend zijn schrijf ik ook nu nog een stukje in de 

Nieuwsbrief zonder in het bestuur te zitten maar nog steeds erg 

betrokken bij al de activiteiten van Groei & Bloei. Dat blijft voorlopig 

ook zo dus aanmelden gaat nog steeds via mij. 

 

Wandeling 

Allereerst is er een wandeling langs de Ruiten Aa onder leiding van  

Diana Dekkers. We spreken af op het parkeerterrein bij het zwembad 

op zondag 21 mei om 10 uur op de Beetserweg 66 in Sellingen en 

lopen dan met haar mee om naar haar bevlogen betoog te luisteren 

wat zij vertelt over de natuur langs deze rivier en de rest van de 

omgeving.  

De kosten bedragen voor leden € 5,00 en voor niet-leden € 7,50 ter 

plaatse aan mij te betalen. 

 

Vervolg Excursie en Workshop 

 

Buiten Schilderen 

Dan is er ook nog een workshop buiten 

schilderen bij de Eckhoorn op zaterdag 28 

mei onder leiding van Thea Veltkamp. 

Ik hoop op een hele mooie zonnige dag, 

zodat al de gemaakte schilderijen een 

zonovergoten uiterlijk gaan vertonen en 

geen grijze en buiige indruk achterlaten. 

Van te voren aanmelden via de website. 

Daarop staat verdere informatie over de 

betaling vooraf. 

Bloemschikken met de kindertjes in de 

bieb was weer 

een succes ook 

al waren er niet 

zoveel van die 

moppies. Het 

was dit keer een 

paasstukje dus gingen ze helemaal los met 

veertjes, eitjes, haasjes en strikjes. Prachtig 

om te zien hoe creatief sommige van deze 

ukkies zijn!  

Dus als mensen eventueel nog iets over 

hebben om het de volgende keer weer tot 

een groot feest te kunnen laten worden 

voor hun dan zijn jullie oude paasspulletjes 

van harte welkom bij mij. 
 

Gebruiken jullie graag dit e-mailadres: 

applegarden@mail.com om je aan te 

melden van te voren, ik hoop weer op veel 

deelnemers die kunnen genieten binnen de 

vereniging van onze afdeling bij deze 

activiteiten. 

Marjo 
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Het tuinpad op – In Nachbars Garten 2023 

Deze stichting zet zich in voor het openstellen van 

bezienswaardige particuliere tuinen en vestigt 

de aandacht op bijzondere openbare tuinen en 

parken. De openstelling van particuliere 

tuinen is in vele Europese landen inmiddels 

een bekend fenomeen en Het Tuinpad Op - In 

Nachbars Garten is uniek omdat zij 

grensoverschrijdend werkzaam is, namelijk in 

Groningen, Drenthe en Noordwest Duitsland. 

 

De basis werd in 1984 door enkele enthousiaste tuinliefhebbers in de 

provincie Groningen gelegd. In 1992 was het “Jaar van Europa” voor de 

stichting aanleiding om de stap vanuit de provincie Groningen over de grens 

in richting Duitsland te doen. Om het Duitse deel enigszins af te bakenen werd 

gekozen voor het gebied Noordwest Nedersaksen tot ca. Oldenburg in 

oostelijke richting en Lingen/Ems in zuidelijke richting (Emsland). Nog iets 

later werd ook de provincie Drenthe toegevoegd. 

Tweejaarlijks wordt er een kleurrijke tuinengids uitgegeven. Deze gids biedt 

veel informatie over 120 aangesloten de tuinen en van elke tuin een 

kleurenfoto. Het boekje heeft een handzaam formaat en is tweetalig 

(Nederlands en Duits). Met behulp van een kaartje, pictogrammen en teksten 

met praktische informatie zoals openingsdagen is snel te zien wat er verwacht 

kan worden. Alle aangesloten tuinen worden regelmatig door de stichting 

beoordeeld om de kwaliteit en de bezienswaardigheid te waarborgen. 

Nieuwe tuinen worden na aanmelding door een tuinencommissie gekeurd op 

gastvriendelijkheid, (planten)kennis van de eigenaar, staat van onderhoud en 

belevingswaarde van de tuin. De gids is veelal verkrijgbaar bij aangesloten 

tuineigenaren of via www.hettuinpadop.nl. 

Naast het uitgeven van de tuinengids worden er door de stichting jaarlijks een 

aantal “tuinenmarathons” georganiseerd. Tijdens een tuinenmarathon 

kunnen tuinliefhebbers zonder een vooraf gemaakte afspraak een selectie 

van de tuinen bezoeken. Deze tuinen openen van 11-17 uur de tuinpoorten. 

De entree is soms gratis, soms wordt een vrije gift op prijs gesteld of er wordt 

entree gevraagd. De lijst met deelnemende tuinen wordt voortdurend 

bijgewerkt en is te vinden op www.hettuinpadop.nl onder tuinagenda. Op 

deze site staan ook gedetailleerde beschrijvingen van de tuinen. 
 

De lentetuinenmarathon 

het weekend van 29 en 30 april in Nederland en Duitsland  
 

De zomertuinenmarathons  

het weekend van 17 en 18 juni in Nordwest Nedersachsen 

het weekend van 24 en 25 juni in Groningen en Drenthe 
 

De herfsttuinenmarathon 

het weekend van 7 en 8 oktober in Nederland en Duitsland 

Bestuur: 
 
Voorzitter / Open Tuinen / Website: 
Jacques van Velsen 
0049-4963-91688 
jacquesvanvelsen@gmail.com 
 
Secretaris: 
Ria Blom 
0599-323122 
info@stadskanaal.groei.nl 
 
Penningmeester / Bloemschikken: 
Marten Kroon 
Marten.kroon@kpnplanet.nl 
0599-322623 
 
Bestuurslid / Activiteiten:  
Bert Buikema 
0597-672176 
trebla345@outlook.com 
 
Bestuurslid algemeen / Moestuinen: 
Henk Pilon 
0599-326588  
he.pilon@planet.nl 
 
 

Commissies:  
 
Tuinkringen: 
Joke Heijes 
 
Tuinreis: 
Elly Sol en Aafje Boer 
 
Redactie nieuwsbrief: 
Klaas Prikker 
k.prikker@hetnel.nl 
 
Aktiviteiten: 
Marjo van Eck 
 
Bloemschikcoördinator: 
Marijke Prikker 
 
Ledenadministratie: 
Roelf Holtjer 
  
Verzorging bloemstukjes:  
Rennie Pijper 

 

 

 

 

   


