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Sociaal Jaarverslag over 2022 
 

Het jaar 2022 was voor onze afdeling een feestelijk jaar, boordevol activiteiten.  

Nadat de Jaarvergadering over 2021 nog moest worden afgelast vanwege de corona-pandemie, konden 

daarna alle activiteiten doorgaan. 

 

Bestuur Groei & Bloei afdeling Stadskanaal e.o. 2022 

Jacques van Velsen  voorzitter 

Ria Blom   secretaris 

Marten Kroon   penningmeester 

Marjo van Eck   bestuurslid en coördinator activiteiten 

 
Naast het bestuur zijn 9 leden actief in commissies of met speciale taken. 

Het bestuur vergaderde vijf keer.   

Daarnaast werden vergaderingen van het Rayon Groningen en de Open Tuinen Commissie bijgewoond 

en werden zaken per e-mail afgestemd. 

 

Ledenaantal 

Het ledenaantal op 1 januari 2022 stond op 180 (waarvan 14 afdelingsleden).  

Het jaar is afgesloten met een ledenaantal van 181 (waarvan 12 afdelingsleden).  

 

Jubileum 60 jaar Groei & Bloei Stadskanaal e.o. 

Op 11 juni 2022 vierden het we 60-jarig bestaan van de afdeling bij het Lindemeer in Mussel. Een feestje 

waar we met veel plezier op terugkijken. Alle 89 bezoekers kregen een unieke Jubileum-mok.  

 

Afdelingsavonden 

In 2022 zijn de volgende ledenavonden georganiseerd in De Eendracht te Stadskanaal:  

Wegens corona-maatregelen kon onze ledenvergadering geen doorgang vinden. Per email konden leden 

reageren op de toegestuurde jaarstukken. 

-Lezingen over Tuinieren in een veranderend klimaat door Els van Kooten (22 feb)  

-Siergrassen en bamboes door Jan Dijkstra (23maart)  

-Avontuurlijk tuinieren door Nienke Plantinga (26 april) 

-Orchideeën door Hans Dekker (26 oktober) 

-Vogels door Geert de Vries (29 november) 

De avonden werden door gemiddeld 40 mensen bezocht. Op de avonden zijn bloemstukjes 
verloot gemaakt door Renny Pijper. 

 

Activiteiten en excursies 

-Bezoek aan Taman Indonesia op 28 mei en aan het Kapteyn Instituut op 1 november onder leiding van 

Paul Feldbrugge. 

-Een Lentewandeling in Smeerling op 24 april onder leiding van Henk Kamstra en een Herfstwandeling in 

Eext op 2 oktober onder leiding van Diana Dekkers. 

-Een excursie naar Schiermonnikoog op zondag 25 september. 

-De Tuinreis naar de Floriade is niet doorgegaan, er was te weinig animo.  

 

Ruilbeurzen 

Zadenruilbeurs 22 februari 2022 

Plantenruilbeurzen op zaterdag 2 april en zaterdag 2 oktober, die door bijna 30 leden bezocht werden.  

 

Voorjaarsfair en Moestuinfair 

Op zondag 1 mei organiseerde de Fair commissie een Voorjaarsfair in de tuin van de fam. Van Klooster 

in Eerste Exloërmond. De belangstelling was groot. 

Op zaterdag 27 augustus deden we mee aan een Moestuinfair in Stadskanaal. 
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Tuinkringen 

Tijdens de zomermaanden werden de Tuinkringen georganiseerd. Totaal 59 deelnemers verdeeld over 5 

tuinkringen bezochten elkaars tuinen en maakten uitstapjes naar kwekerijen. De feestelijke afsluiting 

vond plaats op 2 september in de tuin van Elly Bulles. 

 

Bloemschikken  

De beginners/ gevorderdengroep had 16 deelnemers en kreeg les van Lineke Hummel. 

De vergevorderdengroep had 10 deelnemers en kreeg les van verschillende docenten. 

Op 17 november organiseerden we een Bloemschikdemonstratie, die door 48 mensen bezocht werd. 

Linda Eising demonstreerde technieken en inspireerde de aanwezigen. De 8 gemaakte bloemstukken 

werden na afloop verloot. 

 

Open Tuinen Weekend  

Volgens wisselend rooster organiseert elke afdeling van het Rayon Groningen een Open Tuinen 

Weekend. De afdeling Stadskanaal e.o. was op 20 en 21 augustus aan de beurt. De 17 tuinen van 

Stadskanaal die open waren, hebben bijna 900 tuinbezoeken gehad. Tijdens het landelijk Open Tuinen 

Weekend in juni waren 15 tuinen open. 

  

Workshops 

In 2022 werden de volgende workshops georganiseerd: 

-Workshop glasfusion bij Gerard Weisbeek in Hollandsche Veld (3 dagen) 

-Oorwurmenpotjes (glazuren, rakustoken) bij Sidona Blaakmeer in Stadskanaal 

-Textiel verven bij Christina Fokkema in Ter Apelkanaal 

-Wilgentenen vlechten met Geert Klooster 

-Voor kinderen werden in de Openbare bibliotheek drie workshops georganiseerd waarin 

voorjaarsstukjes, herfststukjes en kerststukjes gemaakt werden.  

-De workshop Bloem of vogel wolvilten  bij Ginie Klooster is niet doorgegaan.  

-De workshop Natuur-fotografie is afgelast, er was te weinig animo. 

 

Nieuwsbrief/PR/website 

De nieuwsbrief van onze afdeling verscheen vijf keer en werd vanaf 1 april alleen nog digitaal 

verzonden. Op lezingen is nog wel een papieren versie beschikbaar. Voorafgaand aan een activiteit werd 

regelmatig een digitale nieuwsflits rondgestuurd. Op de website www.stadskanaal.groei.nl werd ook de 

informatie over de activiteiten gedeeld. Hier zijn ook foto’s van de gehouden activiteiten te bekijken. 

 

Tot slot 

Het bestuur wil iedereen die zich dit jaar heeft ingezet voor de afdeling hartelijk bedanken. 

 

December 2022 

Ria Blom, secretaris 


