
Nieuwsbrief afd. Stadskanaal e.o.

Kopij nieuwsbrief
Inleveren kopij voor de nieuws-
brief maart vóór 20 februari.
 
Dit kan per e-mail aan:
k.prikker@hetnet.nl  of via
Tel. 0599 564669 

 
De volgende nieuws-
brief zal begin
maart worden ver-
zonden.

Agenda IVN
Lezing: Orchideeën door Hans
Dekker
Datum: dinsdag 5 maart 2019,
19:30 tot 22:00
Plaats: De Nieuwe Gaarde,
Dwarsweg 2, Stadskanaal

Agenda G&B
30 jan.: Jaarvergadering.
Aansluitend:
30 jan.: Lezing Borgen en Tuinen
5 en 19 febr.: Workshop Schaal
of Vaas maken
26 feb.: Lezing Permacultuur
moestuinieren (vooraf Zadenruilbeurs)
7/21 mrt en 4/18 april: Cursus
Kruiden, zie pag.8
16 mrt: Zaaien voor jezelf en de
fair
28 mrt.: Lezing De Schaduwtuin  4 januari 2019

januari 2019



 

 

Bricks and StonesBricks and StonesBricks and StonesBricks and Stones    
Exclusieve sierbestrating 

Bezoek onze showtuin of bekijk onze website 

Voorbosweg 15 

9528 TA  Buinen 

tel: 0599-212082 

www.bricksandstones.nl 

 

 

 

 

Voorzitter:     Secretaris:    Bestuurslid/PR 
Jacques van Velsen   Henriët Vrolijk   Vacature 
 0049(0)4963-916881    0599-610535     
 jacquesvanvelsen@gmail.com  info@stadskanaal.groei.nl   
 
Penningmeester/Bloemschikken: Bestuurslid/Activiteiten:  
Frank Beerens    Marjo van Eck 
 0599-750750             0599-324288  
 fbeerens@tele2.nl    marvaneck@hotmail.nl 
 
Rek.nr. NL 69 RABO 0360 7075 72 
tnv Afd. Stadskanaal der KMTP 
 
 
 
 
 

Tuinkring:   Open Tuinen:   <  Tuinreis:  > 
Marjo van Eck  Jacques van Velsen  Elly Sol   Aafje Boer 
 0599-324288   0049(0)4963-916881   0599-621258   0599-324322 
marvaneck@hotmail.nl   jacquesvanvelsen@gmail.com     ellysol@gmail.com  a.w.boer-  

moorlag@versatel.nl 

  
Redactie nieuwsbrief: Redactie website:   Redactie persberichten 
Klaas Prikker   Rika Staal    Vacature 
 0599-564669   0599-614927     
 k.prikker@hetnet.nl  rikastaal@hetnet.nl    
 
Bloemschikcoördinator:      <      Activiteitencommissie:  > 
Marijke Prikker          An Vrouenraths Marjo van Eck 
 0599-564669          0599-212594  0599-324288 
 marijkeprikker@hetnet.nl        an@ixixi.nl  marvaneck 
                    @hotmail.nl 
 
Ledenadministratie:   Verzorging bloemstukjes: 
Roelf Holtjer    Renny Pijper 
 0599-616236     0599-622196 
 roelf-kmtp@hetnet.nl     renskewiekens@outlook.com 
 

 

Zie ook onze website: www.stadskanaal.groei.nl 

Bestuur 

Commissies 

Van onze Voorzitter
Eigenlijk gaat een jaar wel erg snel, het is alweer bijna
2019. Maar als ik terugkijk dan is er in dit jaar toch wel
erg veel gebeurd. Mooie activiteiten waar we met plezier
op kunnen terugkijken. Te denken valt aan de lezingen,
de tuinkringen, de workshops, de open tuinen. Momen-
ten waarop mensen elkaar ontmoeten en over hun

liefhebberij praten en leren. Uitgangspunt van Groei & Bloei is nog
steeds KENNIS EN KENNISSEN. Dat gaat in onze afdeling erg goed.
Een nieuw jaar staat voor de deur en dat geeft nieuwe mogelijkheden
en kansen. Voor u misschien een gelegenheid om toch een keer een
(andere) activiteit te gaan bezoeken.
In de agenda van de jaarvergadering kunt u lezen dat onze penning-
meester Frank Beerens gaat verhuizen en we op zoek zijn naar een
nieuwe penningmeester. Iets voor u? Tijdens een ruime inwerkperi-
ode krijgt u alle ondersteuning om u op weg te helpen. Wilt u meer
informatie over deze functie? Neem dan contact met mij op en ik kom
bij u langs om u alle informatie te geven.
 
Namens het bestuur wens ik u allen groen en vooral gezond 2019 toe.
Jacques van Velsen, voorzitter
 

Rabobank Clubkas
Campagne 2019
Wij doen ook in 2019 weer mee
met de Rabobank Clubkas Cam-
pagne van Rabobank Zuid en Oost
Groningen.
Vorig jaar hebben we via de Club-
kas Campagne een bedrag van
€ 473,35 gekregen. Wij hopen dit
jaar het bedrag minstens te eve-
naren. Maar … daar hebben we uw
steun (lees stem) voor nodig.

Wie kunnen er stemmen?
Leden van de bank ontvangen
voor de stemperiode per e-mail
een unieke code waarmee ze
kunnen stemmen. Tussen 9 en 28
februari 2019 brengen zij via een
stemsite hun stem uit op de ver-
enigingen en/of stichtingen die zij
een warm hart toe dragen. Ieder
lid ontvangt vijf stemmen, waar-
van maximaal twee stemmen op
dezelfde vereniging mogen wor-
den.
 
Heeft u een rekening bij Rabobank
Zuid en Oost Groningen en bent
nog geen lid? Meldt u dan gratis
aan en stem op ons.
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Pen doorgeven
 
De Amaryllis (Hippeastrum)
Amaryllisbollen heb ik altijd geassocieerd met Kerst. Dat bleek dit jaar
een misvatting te zijn. Het kwam zo. Vorig jaar eind november kreeg
ik van één van mijn dochters twee Amaryllisbollen. Het jaar ervoor
had ik er ook twee gekregen. Het was van één of andere actie op
school. Ik had geen zin om er vier op te potten en voor het raam te
zetten. Dus die twee bleven liggen tot ik er een andere bestemming
voor had. Ik had ze in de stevige papieren zak laten zitten, waarin ik
ze gekregen had. Op een gegeven moment, ergens in het voorjaar,
viel mijn oog weer op de zak. Er was iets vreemds mee… Er staken
een paar groene stengels uit en daar zaten ook knoppen in. De bollen
wilden gaan bloeien ! Ik heb ze opgepot en ze hebben weelderig staan
bloeien. De foto is van 12 mei.
 
Volgens mijn oude plantenboek uit 1978 is het mogelijk de plant de
hele zomer door te laten groeien in de pot en ze daar ook te bemes-
ten. In de herfst wordt dan minder water gegeven waardoor het blad
afsterft. Een poosje in een koele donkere kast zal de plant weer genoeg
energie geven om haar in januari/februari weer in het licht te zetten,
waar opnieuw bloei kan volgen. Af en toe moet de bol wel worden
verpot.
Veel succes met de Amaryllis.
Rita Bos
 
P.S. Ik geef de pen door aan Diana Dekkers

Deelname Open Tui-
nen Weekenden
 
De afdeling Stadskanaal doet mee
aan twee Open Tuinen Weeken-
den.
 
Het landelijk weekend op 15 en
16 juni 2019 en het weekend van
de Open Tuinen Estafette op 25
en 26 mei 2019.
Hoe meer tuinen er mee doen, hoe
meer keuze de bezoekers hebben.
 
Wilt u uw tuin in een of beide
weekenden open stellen voor be-
zoekers, geef dit dan even door
aan Jacques van Velsen (jacques-
vanvelsen@gmail.com).
 
Het is natuurlijk ook mogelijk om
in een weekend alleen op zaterdag
of alleen op zondag open te zijn.

Tuinenreis 2019
De tuinenreis van 2019 is bekend:  Sussex, van 6 juni t/m 11 juni.
 
Onze vaste reisleidster Linda Heikema heeft suggesties aangedragen
en de reis wordt ook nu verzorgd door Garden Tours. Weer met een
bus van Doornbos en chauffeur Henk Jan Tulner.
 
We gaan met de nachtboot van Stena Line van Hoek van Holland naar
Harwich, incl. diner en ontbijt, op de terugreis incl. ontbijt. In Engeland 
3 overnachtingen in het 4* Hilton Cobham, incl. ontbijt en 3-gangen
menu. Afscheidsdiner onderweg.
Reissom p.p.: vanaf 25 pers. € 725, vanaf 30 pers. € 700, vanaf 35
pers. € 680 en vanaf 40 pers. € 665 in een 2-pers. kamer/buitenhut.
Toeslag 1-pers. kamer € 95, toeslag 1-pers. hut € 40, toeslag 2-pers.
comforthut € 27.
Excl. entrees en lunches, uitgaven van persoonlijke aard, kosten van
verzekeringen, bijdrage calamiteitenfonds € 2,50.
 
We zijn al eens eerder in dit gebied geweest, maar deze tuinen hebben
we nog niet gezien: Restoration House in Rochester, Bardsey House
in Haslemere, Tilford Cottage Garden, Upper Pryors in Crowden,
Goddards Green in Cranbrook, kwekerij Wood Cottage en Compton
Artist Village.
 
Nog onder voorbehoud, maar ze staan op het wensenlijstje, evenals
The Beth Chatto Gardens. De vorige keer waren we er eigenlijk te
laat, een uurtje voor deze bijzondere tuin was veel te kort. Misschien
nu in de herkansing.
 
Voor meer informatie of aanmelden graag mailen: jannie@wubsbos.nl.
Jannie Bos
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Uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering 
 
 
Plaats  : zaal “De Eendracht”, Poststraat 30, 9501 ER Stadskanaal 
Datum  : woensdag 30 januari 2019 
Aanvang : 19.30 uur 
 
AGENDA: 
1. Opening en vaststellen agenda  

2. Verslag vorige jaarvergadering d.d. 31 januari 2018*       

3. Sociaal jaarverslag 2018*    

4. Financieel jaarverslag 2018** 

5. Kascontrolecommissie dhr. T. Scheltens (terugtredend) en mw. E. Bulles 

a. Verslag van de kascontrolecommissie 
b. Decharge van de penningmeester 
c. Benoeming lid kascontrolecommissie 
 

6. Begroting 2019** 
 

7. Bestuursverkiezing  
 De functie voor PR lid is vacant. 
 Frank Beerens legt wegens verhuizing zijn functie als penningmeester neer. 
Kandidaten kunnen zich tot 22 januari 2019, schriftelijk melden bij Henriët Vrolijk,   
Scheepswerfkade 18, 9503 PA Stadskanaal of via e-mail info@stadskanaal.groei.nl  
 

8. Beleid bestuur 2019 
 

9. Rondvraag 
 

10. Sluiting ledenvergadering 
 

11. Pauze 
 

12. Lezing “Borgen en Tuinen” – Edward Houting 
 

13. Verloting  
 

14. Afsluiting met een hapje en drankje  

 
*  Vanaf 25-01-2019 zijn het verslag van de vorige vergadering en het sociale jaarverslag te vinden op 

website www.stadskanaal.groei.nl of u kunt deze opvragen bij info@stadskanaal.groei.nl 
** Het financiële jaarverslag en de begroting kunt u vanaf 25-01-2019 aanvragen via 

info@stadskanaal.groei.nl.  
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Noord Nederlands Bloemschik Evenement
Het gaat gebeuren! Het Noord Nederlands Bloemschik Evenement op
zaterdag 6 april 2019.
De drie noordelijke provincies gaan samen een bloemschikevenement
organiseren! Het wordt een feest voor en door bloemschikkers en
bloemschiksters. Beginners en (ver)gevorderden, leden en niet-leden,
iedereen kan meedoen. Er zijn twee groepen, beginners en gevorder-
den. Deelnemers bepalen zelf aan welke groep ze willen deelnemen.
 
Alle werkstukken worden beoordeeld door een professionele jury en
alle deelnemers krijgen een certificaat met de beoordeling. De drie
deelnemers met de hoogste beoordeling krijgen bovendien een prijs.
Deelnemers in de groep gevorderden maken daarnaast kans op de
hoofdprijs:
een Golden Ticket voor het bloemschikevenement op Gardenista.
De opzet is eenvoudig. Er wordt één werkstuk gemaakt per deelnemer.
De opdracht is een verrassing. Bloemen en overige materialen voor
de opdracht worden verzorgd. Wat er precies aan gereedschap
meegebracht moet worden geeft de organisatie van tevoren aan.
 
Het evenement gaat plaats vinden in het multifunctioneel centrum
“De Wier” in Ureterp, vlak bij Drachten. Dit ligt mooi centraal voor
alle drie de provincies en biedt ruimte aan 50 tot 60 bloemschikkers.
Daarnaast is er een zaal voor de bloemschikdemonstratie. Deelnemers
betalen € 35,- bijdrage als vergoeding voor de bloemen en de onder-
grond en hun consumpties, inclusief de lunch. Niet leden betalen €45.
Niet-leden kunnen bovendien niet meedingen naar de hoofdprijs.

Het programma ziet er globaal als volgt uit.
 
’s Ochtends worden de werkstukken gemaakt.
Daarna kan de jury aan het werk en is het tijd voor de lunch.
Na de lunch volgt de bloemschikdemonstratie door Hans Zijlstra,
bloemstilist uit Groningen. Hiervoor kunnen liefhebbers en niet
deelnemers zich apart inschrijven. De bloemstukken van de demon-
stratie worden vervolgens verloot.
 
Daarna volgt de prijsuitreiking en kan iedereen de werkstukken van
de deelnemers gaan bekijken. Aan het einde van de dag nemen de
deelnemers hun eigen bloemwerk mee naar huis.
 
Het NNBE organisatieteam. Contact: NNBE.Groei@gmail.com 

Permacultuur moestuinieren door Vera
Greutink
Datum:  dinsdag 26 februari 2019 aanvang 
19.30 uur
 
Deze avond is er ook onze jaarlijkse zaden-
ruilbeurs.
 
Permacultuur is leren van de natuur. Met als doel
de zorg voor de aarde te laten samengaan met zorgen voor jezelf en
voor elkaar.
Permacultuur in je moestuin leert je hoe de verschillende spelers en
onderdelen van je tuin elkaar versterken. Zoals het karakter van de
grond, de inval van de zon, de wind, het water en de dieren die er zijn.
 
Of je nu een ervaren tuinierder bent of net je eerste groene vingers
test: Vera Greutink maakt je duidelijk hoe je gemakkelijk en op na-
tuurlijke manier allerlei eetbare planten kunt telen en dit toe kan
passen op verschillende schalen.

Tuinreis met G & B
Midden-Groningen

 
Groei & Bloei Midden-Groningen
organiseert in samenwerking met
Garden Tours een 3-daagse bus-
reis naar de CHELSEA FLOWER
SHOW van de RHS.
 
Wij vertrekken vrijdag 24 mei en
gaan naar Sissinghurst Castle
Garden. Op zaterdag 25 mei be-
zoeken we de Chelsea Flower
Show. Zondag 26 mei gaan we
naar Doddington Place Garden en
in de middag met de boot naar
Duinkerken en vervolgens weer
naar Hoogezand.
 
Reissom per persoon € 395,-
waarin begrepen: de busreis,
overtocht Duinkerken - Dover vv,
verblijf in hotel op basis van half
pension en toegang Chelsea Flo-
wer Show.
Voor informatie zie de website van
Garden Tours waar u ook kunt
boeken.
https://www.gardentours.nl/tuinreis/
groei-bloei-midden-groningen-
hoogezand/
 
Leden van Groei & Bloei Midden--
Groningen hebben reeds als eer-
ste de mogelijkheid gekregen om
te boeken.
Nu wordt deze reis ook aan leden
van andere afdelingen in Gronin-
gen en aan niet-leden aangebo-
den. Wacht dus niet te lang om je
in te schrijven voor deze unieke
reis.
Namens het bestuur van Groei &
Bloei Midden-Groningen,
Alie Stoffers en Martien Vossen

Bedankt!
Deze nieuwsbrief werd mede mo-
gelijk gemaakt door:
 
Rabobank Zuid en Oost Gro-
ningen en al onze adverteerders.
 
Bedankt namens al onze leden.
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Voor al uw (bijzondere) heesters, vaste planten en rozen 

gaat u naar 

“De Elzenhof” 
Bezoek ook eens onze website www.kwekerijelzenhof.nl. 

Wij zijn iedere vrijdag en zaterdag open van 9.00-17.00 

uur. 
 

Tevens tuinadvies, tuinonderhoud en snoeiwerk. 
 

Graag tot ziens op de kwekerij  
(tussen Roswinkel en Nieuw-Weerdinge). 

Meer dan 4000 2de hands boeken bij: 

De boekenzolder 
 

Leemdobben 8, 9551 AR  Sellingen 
 

Open op afspraak: telefoonnr. 

06-6280010 

 

Naslagwerken  Handwerkboeken  Romans 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detectives     Studieboeken     en nog veel meer 

Kom even langs als je van boeken houdt! 

Unicef kaarten en cadeaus

Bonnie Krans

Oosterstraat 51

9502 EE  Stadskanaal

Tel. 0599 614092

info@unicef.nl

www.unicef.nl/shop

advertentie 

zou hier 

kunnen staan!
Inlichtingen bij het bestuur, 

zie pagina 2

Uw 

advertentie 

zou hier 

kunnen staan!
nlichtingen bij het bestuur, 

zie pagina 2 

advertentie 

kunnen staan! 
nlichtingen bij het bestuur, 
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Johan Schuitema 

Zandtangerweg 46 

9584 AL    MUSSEL 

Tel: 0599 - 454214 

 

 

 

 DE SLEUTEL VOOR EEN GAZON VAN TOPKWALITEIT! 
 
 

INTERNET-SITES: 

DCM Nederland: 

www.dcm-info.nl 

Johan Schuitema: 

www.uwgrasspecialist.nl 

 

 

JJoohhaann  SScchhuuiitteemmaa  

gerwin@johanschuitema.nl  

 

Met onderstaand jaarplan werkt u er naar toe 

dat uw gazon “een visitekaartje” wordt! Mocht 

u geen of weinig last hebben van mos, dan 

vervalt de stap van het verticuteren en strooit u 

bij de eerste bemesting geen DCM Gazon Pur 

maar DCM Gazonstart Voor meer deskundig 

gazonadvies bent u bij ons aan het juiste adres! 

 
JAN/FEB (vroeg in het voorjaar): DCM Groenkalk strooien 

U bekalkt uw gazon om de zuurgraad (ph) van de bodem weer op peil te 

brengen. Hierdoor kan het gras straks beter voedingsstoffen opnemen en 

tevens krijgt het mos een eerste slag te verwerken. Een ph tussen 6,0 en 

7,0  is  ideaal. Het is mogelijk om uw grond bij ons te testen op ph-waarde.  

 

MRT/APR (in het voorjaar bij droog weer): Verticuteren 

Om mos en oude grassen uit uw gazon te verwijderen is het raadzaam om 

uw gazon te verticuteren. Dit moet gebeuren bij droog weer. Het beste 

resultaat krijgt u door eerst in de lengte en daarna in de breedte te 

verticuteren.  Het  is  mogelijk om bij ons een verticuteermachine te huren. 

 

JUN/JUL (zomer): Onderhoudsbemesting met DCM Vital Green 

Na het verticuteren en de eerste bemesting is het nu de periode voor een 

onderhoudsbemesting om het gazon oogstrelend groen en in optimale 

conditie te houden. Een sterke, gezonde en vitale grasmat zorgt er immers 

voor dat mos  en  onkruiden  weinig kans  krijgen om de kop op te steken. 

 

SEP/OKT (najaar): Najaarsbemesting met DCM Najaarsmest 

In het najaar en in de winter is uw gazon onderhevig aan extreme 

weersomstandigheden zoals vorst en veel neerslag. Met een dichte 

grasmat komt uw gazon goed door deze omstandigheden heen. Deze 

bemesting zorgt voor een sterke dichte grasmat met een diepgroene kleur. 

 

MRT/APR (bodem +/- 10°c): Eerste bemesting met DCM Gazon Pur 

DCM Gazon Pur is een meststof en mosdoder in één! Allereerst zorgt het 

product er voor dat u gedurende 100 dagen een prachtig mooi groen 

gazon krijgt. Daarnaast bevat DCM Gazon Pur een mosdoder die de laatste 

kleine  restjes mos laat afsterven die zijn blijven zitten na het verticuteren. 
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Uitstapjes en nog veel meer
Op zaterdag 3 november hadden we de excursie naar het Keramisch
Museum Goedewaagen in Nieuw-Buinen. Wat een ongelooflijk en in-
teressant uitstapje was dit. We waren zo ongeveer met 40 mensen,
ze bleven maar binnendruppelen en werden verdeeld over twee
groepen nadat we een uitgebreide uitleg over het ontstaan van  de
aardewerkfabriek hadden gekregen. De ene helft kon met de gids mee
om alle mallen, het gieten, droogprocessen en het beschilderen, met
de hand, te zien, waarna dit rouleerde. Daarna konden we vrij rond
lopen in het museum, wat een lust was voor het oog. Prachtige kera-
mische tegeltableaus en heel veel producten voor de Holland -Ame-
rikalijn. Een welbestede zaterdagmiddag.
 
De zaterdag daarna, weer iets heel anders dan een uitstapje, maar
net zo positief. Met een heel stel vrijwilligers berkenboompjes trekken
in de heemtuin van het I.V.N.  Met al die vereende krachten een
flinke bres in de aanwas geslagen, vele boompjes zijn niet meer,
waardoor de mensen van de heemtuin de rest zelf weer onder con-
trole kunnen  krijgen.
 
Tevens zijn er weer mooie kerststukken gemaakt onder leiding van
Lineke, dit keer werden het kleine kerstboompjes. Ook werden er weer
geweldige kerststukjes gemaakt door de kinderen in de bibliotheek,
waarvoor we magnifieke ondergronden hadden gekregen.
 
Tot slot wil ik nog even de aandacht vestigen dat er nog een paar
plaatsen open zijn voor de workshop van Sidona waar we een schaal
of een vaas maken. Je kunt je opgeven bij ons allen bekend:  An
Vrouweraths

Marjo
 

Borgen en Tuinen door Edward Houting
Datum: woensdag 30 januari 2019; aan-
vang  20.30 uur
In deze lezing van Edward Houting komen
de tuinen van 16 borgen in de provincie
Groningen aan bod. Van de Allersmaborg
bij Ezinge tot de tuin van Welgelegen in
Sappemeer.
 
De ontstaansgeschiedenis, oude tekeningen, de tuinstijlen en het
assortiment van de tuinen rond de borgen worden belicht. Onder meer
de tuinarchitecten Zocher, Blum, Roodbaard, Vroom en Copijn zijn in
deze provincie werkzaam geweest.
Hoewel de tuinen in Groningen niet de grandeur van de tuin van Het
Loo in Apeldoorn konden evenaren, bieden zij toch een zeer interessant
gegeven bij de ontwikkeling van steenhuis tot borg.

Cursus kruiden door
Annegje Koning
Mw. Koning zal als vervolg op de
interessante lezing van vorig jaar
een cursus geven over kruiden en
het gebruik ervan.
De cursus wordt gegeven ten
huize van Elly Groen.
 
Data: 7 en 21 maart, 4 en 18 april
Tijd: 14.00 – 16.00 uur
 
Maximaal aantal deelnemers is 10
Kosten: Een of meer mooie plan-
ten voor de tuin en mevrouw Ko-
ning ophalen en weer naar huis
brengen.
 
Aanmelden hiervoor kan nu al bij
An Vrouwenraths.
 

Nieuwe leden
Wij heten het volgende lid van
harte welkom:
 
Mw. J. de Jonge; Dwarsdiep 11,
Nieuwe Pekela

Wanneer u voor het
eerst een leden-
avond of activiteit
bezoekt, wilt u zich

dan melden bij één van de
bestuursleden?

Indien onbestelbaar: Secretariaat G&B Stadskanaal 
Scheepswerfkade 18, 9503 PA  Stadskanaal


