
Nieuwsbrief afd. Stadskanaal e.o.

Agenda G&B
8 sept. Excursie: Oude fruitras-
sen zie pag. 3
25 sept. Lezing: Bollen in de
border, zie pag. 3
5 okt. Plantenruilbeurs
20 okt. Herfstwandeling met
gids, zie pag. 3
23 okt. Herfststukjes maken met
kinderen, zie pag. 3
29 okt. Lezing: Anders fotografe-
ren in de tuin, zie pag. 3
 

Agenda IVN
Leer- en doemarkt Stadskanaal
7 sept. van 10:00 tot 16:00
Wandeling Veenhuizerstukken
21 sept van 14:00 tot 15:30
Locatie: Vogelkijkhut, kruising
Onstwedderweg/Ter Maars,
Stadskanaal
Lezing: Het Hijkerveld door Dick
van Dorp
24 okt. van 19:30 tot 22:00
Locatie: De Nieuwe Gaarde,
Dwarsweg 2, Stadskanaal

Kopij nieuwsbrief
Inleveren kopij voor de nieuws-
brief  okober vóór 19 oktober.
 
Dit kan per e-mail aan:
k.prikker@hetnet.nl  of via
Tel. 0599 564669 

 
De volgende nieuws-
brief zal begin no-
vember worden
verzonden.

10 augustus 2019

augustus 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 

Van onze Voorzitter
Op het moment dat ik dit stukje schrijf hebben we een
aantal tropische dagen met hitterecords. Wij als tuin-
liefhebbers hebben graag wat minder hoge temperatu-
ren en wat meer regen om een mooie groene tuin te
houden. Ik hoop in ieder geval dat het niet zo’n droge
zomer wordt als vorig jaar.

Op 17 en 18 augustus is het laatste open tuinen weekend van de
estafette 2019. U kunt dan een keuze maken uit 26 tuinen van de
afdelingen Veendam en Midden-Groningen. Het is zeker de moeite
waard om die dagen op pad te gaan, want er zijn vele bijzondere
tuinen te bewonderen. Welke tuinen op welke dag open zijn, kunt u
terugvinden op de middenpagina’s van de estafettegids.
Met deze Nieuwsbrief vangen we aan met ons nieuwe Groei&Bloei
seizoen 2019-2020. Het volledige programma kunt u vinden in deze
Nieuwsbrief. We zijn er trots op dat we weer een uitgebreid en
vooral een interessant programma kunnen aanbieden. Dat lukt alleen
maar, omdat we actieve commissieleden hebben en ook een actief
bestuur. Om alles goed te kunnen organiseren, kunnen we wel wat
versterking gebruiken. Niet voor de hulp bij één activiteit, dat levert
gelukkig nooit problemen op. Bij andere afdelingen is dat wel eens
anders. Wat de versterking aangaat, moet u denken aan een penning-
meester, iemand die samen met Marijke het bloemschikken wil orga-
niseren en iemand die de activiteitencommissie wil komen versterken.
Schroom niet om informatie te vragen of nog liever om u aan te
melden bij een van de bestuursleden.
 
Jacques van Velsen, voorzitter
 

Pen doorgeven
In januari 2017 ben ik verhuisd
van een huis met een tuin van
4000 m, naar een huis met een
tuin van 1750 m. De tuin van mijn
huidige huis bestond voorname-
lijk uit gras, coniferen, een vijver
die lek was en rechts en verdwaal-
de plant.
De afgelopen jaren heb ik stukje
bij beetje steeds meer gras ver-
anderd in prachtige bloeiende
borders met veel verschillende
planten.
Voor het huis heb ik nu een grote
border met diverse bloemen waar
veel er nu prachtig bloeien.Wat
mij verbaast is dat de Echinacea
het zo goed doet, overal komen
jonge stekken op en de vlinders
en bijen zijn talrijk. Ik ben trots
op de naald van Cleopatra, die wel
2 meter hoog is.
De vijver achter het huis is dicht
en daar groeien en bloeien nu ook
vele soorten bloemen. Niet netjes
gerangschikt, maar het is wel een
mooi gezicht. De roze Flome’s  -
die je volgens mij niet zo vaak
ziet- bloeien nu volop. In de tuin
zijn naast vlinders en bijen ook
vele vogels te zien.
Ik blijf nog steeds stukken gras-
veld veranderen in mooie borders
met steeds weer andere bloemen
en planten.
Om vanuit het huis doorzicht in
het achterste gedeelte van de tuin
te krijgen, zijn er bomen gekapt.
Nu is er doorzicht naar de akkers
en het bos waar je soms herten
ziet lopen. Ik geniet enorm van
mijn tuin en al wat groeit, bloeit
en leeft.
Ik geef de pen door aan: Heleen
Wissink.
Zwaan Staal

Lezing: “Anders fotograferen in de tuin”
door Edward Houting (29 okt.)
Om zo breed mogelijk in te haken op alles wat met tuinieren te maken
heeft, ontstond vanzelf  de vraag, iets te doen met fotografie in de
tuin. Deze avond is het dan zover. Marcel Batist komt een avondvul-
lend programma verzorgen over “anders fotograferen in de eigen tuin”.
Zijn grote passie voor de natuur probeert hij vast te leggen met de
camera. Door de jaren heen, maakte hij duizenden opnamen van
tuinen, bloemen en planten. Uit dit veelzijdige werk stelde hij speciaal
voor Groei en Bloei een mooie presentatie samen.
 
Het doel van deze avond is tweeledig. Enerzijds gaat het over: “ge-
nieten van de wonderlijke natuur om ons heen”. Dus ook als u nooit
fotografeert, is een bezoek nog de moeite waard. Verder geldt na-
tuurlijk vooral het educatieve karakter van deze lezing.
Iedereen die van plan is om eens een gevarieerd fotoboek van hun
eigen tuin samen te stellen, of een mooi reisverslag te maken van een
bijzondere tuinreis, krijgt deze avond voldoende inzicht om hier in-
vulling aan te geven.
 
Marcel laat een aantal belangrijke facetten uit de fotografie aan bod
komen. Tijdens de digitale projectie vertelt hij u de “geheimen” van
een geslaagde foto. Hij laat de verschillen zien en legt uit waarom het
zo is.
Verder trekken er nog een flink aantal tips over het scherm. Een scala
van voorbeelden worden aangereikt om een pakkende en afwisselen-
de reportage te maken. Fraaie foto's een aantal wetenswaardigheden
die u niet snel zult vergeten. Aan het einde van de avond ligt n.l. voor
iedereen een beschrijving klaar van de behandelde aspecten en de tips.
De combinatie van zijn fotografische kennis en zijn passie voor tui-
nieren staan garant voor een verrassende avond. U zult voortaan uw
tuin met “andere” ogen observeren, er intenser van genieten en
vooral ook mooiere foto’s in maken.
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Lezing: “Bollen in de border” door Alie
Stoffers
Datum:  woensdag 25 sep-
tember aanvang  19.30 uur
 
Voor veel tuiniers is het een
doel de tuin zo lang mogelijk
attractief te laten zijn, zo
vroeg en lang mogelijk
kleur. Natuurlijk horen
voorjaarsbollen hierbij, maar
dan wel op de ‘nieuwe’ ma-
nier. Geen strakke rode tul-
pen in zwarte aarde op een
rijtje, maar prachtige kleur-
combinaties met opkomende vaste planten en een natuurlijk effect.
U kunt het seizoen enorm veel eerder laten beginnen, met bekende
maar ook minder bekende bloembollen. Er is zoveel meer dan narcis
en tulp.
 
Ook de techniek komt aan de beurt, wat willen bollen, en misschien
wel het belangrijkste voor Tuiniers; Hoe zorg je dat het afstervend
loof niet in de weg zit? Door slimme duocombinatie’s met opkomende
vaste planten te maken, waarvan diverse voorbeelden voorbij komen.
De nieuwe manier van bloembollen is veel minder bewerkelijk, en
verwilderingsbollen geven meer bollen elk jaar. Nieuwe soorten komen
voorbij, zodat het seizoen van de bol begint in februari, tot diep in juni.
Er komen prachtige beelden voorbij, waarvan je zelfs in de herfst
voorjaarkriebels krijgt!
In de pauze worden de besproken bollen voor verkoop aangeboden,
men kan dan ook pinnen!

Activiteiten in sep-
tember en oktober
 
De zomervakantie zit er weer op
en we starten met ons volgende
seizoen met excursies, ruilbeurs,
workshops enz.
We beginnen het seizoen met een
excursie naar de Fruithof Frede-
riksoord op zondag 8 september.
Hier zijn verschillende boomgaar-
den gescheiden door hagen van
besdragende struiken. De oude
fruitrassen die U hier kunt zien,
worden onderhouden door vrijwil-
ligers. We verzamelen bij de in-
gang van de boomgaard Vledder-
weg naast nummer 35, Landgoed
Erica. De toegang is gratis, maar
geeft U zich wel op bij mij dan
weet ik op wie we moeten wach-
ten.
 
Dan is er weer een wandeling met
Willeke, onze gids die ons de vo-
rige keer door zo'n prachtig ge-
bied heeft geleid.
Op 20 oktober gaan we met haar
een gebied in bij Schoonloo. Ver-
zamelen doen we bij de parkeer-
plaats aan de Olle Hullenweg.
De kosten zijn ook dit maal € 7,50
voor leden en voor niet-leden
€ 10,00.  Graag van te voren op-
geven en betalen ter plekke.

Verder hebben we nog de ruil-
beurs op ons programma staan.
Deze wordt op 5 oktober om
10.00 uur gehouden bij de ons
welbekende Tinus en Anna op het
erf.
 
En dan is er voor de kinderen nog
bloemschikken in de bibliotheek
van Stadskanaal op 23 oktober.
Dus opa's en oma's maak jullie
kleinkinderen enthousiast en
neem ze mee om zo in contact te
komen met bloemen en andere
materialen uit de natuur. De liefde
voor de natuur en deze ervaringen
op jonge leeftijd draag je je hele
leven bij je. Dat vind ik heel posi-
tief.
U kunt ze brengen om een herfst-
stukje te maken vanaf 14.00 uur,
kosten € 2,-- per kind.

Marjo  ( 06 46 01 33 65

Data Bloemschikken 2019 - 2020
Vergevorderden
 

Beginners/gevorderden  

Maandag Dinsdag  
7 oktober 8 oktober Blok 1
4 november 12 november "
6 januari 10 december "

3 februari 11 februari Blok 2
2 maart 10 maart  

6 april 14 april "

Aanvang van de lessen is 19.30 en duren tot circa 22.00 uur.
 
Inlichtingen bij Marijke Prikker, 
e-mail  marijkeprikker@hetnet.nl,
telefoon nr 0599 564669.
 
De lessen worden gegeven in de school aan de Engelandlaan no 1
9501 AR  Stadskanaal
 
De kosten zijn voor leden van G&B:  Beginners/gevorderden €  30,00
en niet leden € 37,50 per blok van 3 lessen.
Kosten voor leden van G&B zijn  Vergevorderden €  35,00 en niet
leden € 42,50 per blok van 3 lessen.
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Lezingen  
 

Woensdag 25 september 2019: Alie Stoffers – Bollen in de border  

Laat je border zo lang mogelijk attractief zijn, maar dan wel op de nieuwe manier.  Geen strakke rode tulpen in zwarte aarde op 

een rijtje, maar prachtige kleurcombinaties met opkomende vaste planten en een natuurlijk effect. Ook verkoop bollen. 

 

Dinsdag 29 oktober 2019: Marcel Batist – Anders fotograferen in de tuin 

Marcel laat een aantal belangrijke facetten uit de fotografie aan bod komen. Tijdens de digitale projectie vertelt hij u de 

'geheimen' van een geslaagde foto. Ook als u nooit fotografeert, is een bezoek de moeite waard. Aan het eind van de avond 

krijgt u een hand-out van de lezing met tips. 

 

Donderdag 28 november 2019: Marieke Brown – Zeewier eten en weten 

Wat is eigenlijk zeewier, waar en hoe groeit het en wat kun je er mee doen? Behalve eten, kan zeewier ook voor andere 

doeleinden gebruikt worden. En natuurlijk wordt er geproefd, want elk wier heeft een eigen smaak en bereidingswijze.  

  

Woensdag 29 januari 2020: jaarvergadering aanvang 19.30 uur met aansluitend presentaties van eigen leden 

Eigen leden vullen dit deel van de avond in met wat zij leuk of interessant vinden in hun hobby tuinieren. U kunt zich nog 

opgeven om een presentatie van ongeveer 25 minuten te geven over een interessant onderwerp. 

  

Donderdag 27 februari 2020: zadenruilbeurs met een lezing van  Bart vd Horst – Kleine bomen en hun onderhoud 

Goed onderhoud van bomen van de jeugdfase tot aan de oude dag is voor het behoud van groot belang. Snoeien is soms nodig 

om een boom te onderhouden. Bent u nieuwsgierig geworden; Bart van der Horst vertelt hoe u een boom in een kleine tuin 

kunt hebben/houden. 

  

Dinsdag 31 maart 2020: Bart Visscher – Vijvers 

Een vijver aanleggen en onderhouden roept bij veel mensen vragen op. Bart Visscher zal proberen alle aspecten die met een 

vijver te maken hebben aan ons uit te leggen, zodat we nog meer van onze vijver kunnen gaan genieten. 

 

De aanvang van de lezingen is 19.30 uur en ze  worden gehouden in: 

Zaal ‘De Eendracht’, Poststraat 30 te Stadskanaal. 
 

 

Activiteitenkalender  
 

Als u aan een activiteit wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij: Marjo van Eck, email marvaneck@hotmaili.nl of telefonisch 

0599-324288. Wanneer aan een activiteit kosten zijn verbonden, dan geldt uw betaling als inschrijving. Als er een maximum 

gesteld is aan het aantal deelnemers, dan is de volgorde van inschrijving bepalend: wie het eerst komt het eerst maalt. Betaling 

op rekening nummer  

NL69 RABO 0360 7075 72 t.n.v. K.M.P.T. afd. Stadskanaal o.v.v. de naam van de activiteit. 

Wij hopen dat u ook enthousiast bent en wij u bij een of meer activiteiten zullen ontmoeten. 

De activiteitencommissie:  Marjo van Eck. 

 

Zondag 8  september 2019: Excursie Oude fruitrassen bekijken in Frederiksoord om 13.30 uur 

Op de Fruithof Frederiksoord slingert het Struunpad, een wandelpad tussen verschillende boomgaarden met meer dan 800 oude 

fruitrassen.  

Locatie: Fruithof Frederiksoord. Ingang boomgaard Vledderweg (naast) 35, Landgoed Erica 

Kosten: geen 

 

Zaterdag  5 oktober 2019: Plantenruibeurs om 10.00 uur 

Locatie: De Stonefarm van Tinus en Anna Scheltens, Zijdstukkerweg 7, Stadskanaal. 

  

Zondagochtend 20 oktober 2019: Herfstwandeling met gids 10.00 uur 

Locatie: Parkeerkeerplaats aan de Olle Hullenweg bij Schoonloo 

Duur: circa 2,5 uur en circa 5,5 km 

Kosten: leden € 7,50 en niet-leden € 10,00. Aantal deelnemers: maximaal 20  

 

Woensdag 23 oktober 2019: Herfststukjes maken met kinderen van 14.00 - 16.30 uur 

Locatie:  Openbare bibliotheek, Continentenlaan 2, Stadskanaal. Kosten:  € 2,00 per bloemstukje 
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Vervolg Activiteitenkalender 
 

Zaterdag 2 november 2019: Landelijke natuurwerkdag vanaf 10.30 uur  

We helpen het IVN met het opschonen van de heemtuin. 

Locatie: Heemtuin, Dwarsweg 2, Stadskanaal (achter in het volkstuincomplex) 

Kosten: geen (voor koffie/thee en broodjes wordt gezorgd) 

  

Woensdag 18 december 2019: Kerststukjes maken met kinderen van 14.00 - 16.30 uur 

Locatie:  Openbare bibliotheek, Continentenlaan 2, Stadskanaal. Kosten:  € 2,00 per stukje 

 

Donderdag 19 december 2019: Een kerststuk maken van 19.30 - 21.30 uur 

Onder leiding van:  Lineke Hummel 

Locatie:  wordt nader bekend gemaakt 

Kosten:  leden € 25,00 en niet-leden € 30,00 (incl. materialen, koffie/thee met iets lekkers) 

Deelnemers moeten een snoeischaar, een draadkniptang en een scherp aardappelmesje meenemen. 

Maximum aantal deelnemers:  14 

In verband met de aanschaf van materialen uiterlijk 5 december het geld overmaken! 

 

Dinsdagavond 28 januari 2020: Excursie Sterrenkijk-avond (nadere informatie volgt nog) 

Onder leiding van Paul Feldbrugge 

Locatie: Blauwsterrenwacht en/of DOT-planetarium te Groningen 

Kosten: € 10,00 inclusief toegang DOT-planetarium en een broodje met drinken 

 

Woensdagavond 26 februari 2020: Een schaal maken om 19.00 uur 

Onder leiding van: Marjo van Eck 

Locatie: Beetserweg 66, Sellingen 

Kosten: € 15,00 (incl. materialen en koffie/thee). Aantal deelnemers: maximaal 6 

 

Zaterdag 14 maart 2020: Zaaien voor jezelf en voor de fair van 10.00 - 13.00 uur 

Locatie:  Voorbosweg 11, Buinen 

Kosten:  geen. Maximum aantal deelnemers:  8. Warm aankleden, wordt in de kas gehouden 

  

Zaterdag  4 april 2020: Plantenruibeurs om 10.00 uur 

Locatie: De Stonefarm van Tinus en Anna Scheltens, Zijdstukkerweg 7, Stadskanaal. 

  

Woensdag 8 april 2020: Paasstukjes maken met kinderen van 14.00 - 16.30 uur 

Locatie:  Openbare bibliotheek, Continentenlaan 2, Stadskanaal. Kosten:  € 2,00 per stukje 

 

Maart/april 2020: Wilgentenen vlechten (zie de januari Nieuwsbrief voor datum en tijd) 

Onder leiding van: Geert Klooster 

Locatie: Eerste Exloërmond 12, Eerste Exloërmond 

Kosten: leden € 10,00. Maximum aantal deelnemers: 8 

 

FAIR zondag 3 mei 2020 van 11.00 - 16.00 uur in “De Hondsrugtuin” van Geert en Ginie Klooster, 1
e
 Exloërmond 12 te 

Exloërmond.  

 

Zaterdag 20 en zondag 21 juni 2020: Landelijk open tuinen weekend  

In de nieuwsbrief van mei worden de deelnemende tuinen vermeld. 

 

Zaterdag 25 en zondag 26 juli 2020: Open Tuinen weekend Estafette provincie Groningen voor de afdeling Stadskanaal.  

Voor de andere weekenden en de adressen van de open tuinen zie www.opentuinenestafettegroningen.nl. 

 

Een zaterdag eind juli 2020: Tuinreis 

In een nieuwsbrief worden nadere gegevens nog bekend gemaakt. 

 

 

 

 

NB: Jaarprogramma
 
Let op!
 
Deze nieuwsbrief
bevat het jaarpro-

gramma van onze afdeling voor
het seizoen 2019-2020.
Zie pagina 4 en 5.
 
Verstandig om deze editie te
bewaren!
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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! 

Nieuwe leden
Wij heten de volgende leden van
harte welkom:
 
Mw. Astrid Labree, Eichenallee
106, Haren-Erika
M. Kalter Barnflair West 65, Ter
Apel
Hr. M. Kroon, Grootzeil 11,
Stadskanaal
Mw. M. Assenberg, Zuiderdiep
215 A, Valthermond
Hr. M. de Boer, Heidenslegerweg
5, Sellingen
Mw. G. Hummel-Brouwer, Zuider-
diep 418, 2e Exloermond
Hr. J. de Wijk, Lisdodde 22, Nieuw
Buinen
Mw. M. Jansen Boelens, Zuider-
diep 217, 2e Exloermond
 

 
Wanneer u voor het
eerst een leden-
avond of activiteit

bezoekt, wilt u zich dan melden
bij één van de bestuursleden?

Vacatures
Nog steeds zoekt het bestuur
mensen voor:
- Penningmeester
- Assistent bloemschikcoördinator
- Webmaster

 
 
 
 

 

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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Johan Schuitema 

Zandtangerweg 46 

9584 AL    MUSSEL 

Tel: 0599 - 454214 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRENG   UW   GAZON  IN  TOPCONDITIE! 
 

Het is nu tijd voor de tweede bemesting van uw gazon! 
In de afgelopen maanden heeft het gazon veel voeding 

gebruikt om te herstellen na de winter of van het 

verticuteren. Als het gazon nu geen nieuwe voeding 
krijgt, zal het snel verzwakken met een gelige kleur, 

kale plekken en onkruid tot gevolg. De ideale meststof 
voor de zomer is DCM Vital Green. De naam zegt het 

al: deze gazonvoeding zorgt voor een vitale, gezonde 

en groene grasmat. Het product is ontstaan in de 
professionele markt waar het veelvuldig gebruikt wordt 

door hoveniers en op sportvelden. Dat is niet voor 

niets want een sportveld moet supergroen blijven en 
bestand zijn tegen intensieve betreding, hitte, droogte 

en regenbuien. Kortom: perfect voor uw zomers gazon! 

  

 

INTERNET-SITES: 

Webshop en Gazonadvies: 

www.uwgrasspecialist.nl 

Website DCM Nederland: 

www.dcm-info.nl 

OPENINGSTIJDEN: 

Maandag t/m vrijdag: 

08:00 - 18:00 uur 

Zaterdag: 08:00 - 17:00 uur 

 

      

 

Dosering: 1 kg per 20 m2 

Verpakking:  1.5 en 3 kg (doos) / 10 en 20 kg (zak)      

Ideale toepassingsperiode:  juni / juli / augustus  

DCM Vital Green is een uitgebalanceerde meststof met een 

N-P-K (stikstof-fosfor-kali) gehalte van 13-3-8 met daarbij 

3 MgO (magnesium) en een klein beetje ijzer voor een 

onmiddellijke en intense groenkleuring. Elk kruimelvormig 

korreltje bevat door de minigran-technology exact dezelfde 

samenstelling, en daarnaast ook nog eens meer dan vijftien 

organische grondstoffen die elk de juiste voeding op een 

verschillend moment afgeven. Hierdoor krijg je een 

gegarandeerde nawerking van minimaal honderd dagen. De 

professionele formule zorgt ervoor dat het product een lage 

dosering heeft en daarom is DCM Vital Green ook zeer 

aantrekkelijk  voor  grasvelden  met een grote oppervlakte. 

JJoohhaann  SScchhuuiitteemmaa  

   NPK 13-3-8 + 3 MgO + Fe 

 

gerwin@johanschuitema.nl 

TIP: als je het gazon bij 

zonnig weer wilt gaan 

beregenen, doe dit dan 

’s ochtends vroeg of ’s 

avonds om verbranding 

en/of verdamping te          

voorkomen. 
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Verslag Tuinreis naar Duitsland
Zaterdagmorgen 20 juli vertrokken we met 37 mensen en 10 auto’s
uit Stadskanaal naar Papenburg. We werden bij Anni Arns heel har-
telijk ontvangen in haar gezellige tuin. Anni woont in een woonwijk
en heeft achter 3 huizen een tuin aangelegd met veel zitjes, hoekjes
met snuisterijen in een bepaald thema en planten. De koffie/thee mit
Kuchen staat altijd klaar. Ze had wel 8 verschillende taarten gebakken,
de één nog lekkerder dan de ander. In Duitsland hebben ze de ge-
woonte dat je minstens 2 stukken taart moet nemen! Er werd genoten
van al het lekkers.
Ook van de tuin werd genoten met een zee van bloemen en onder
andere een enorme fuchsia die in één van de tuinen stond te pronken.
 
Daarna bezochten we in Apen-Klauhorn Landhof Tausendschön. Op
het erf van 6000 m² werd een tuin aangelegd met veel verschillende
soorten bomen en waarin water een bepalende rol speelde. Ook was
er een enorm insectenhotel. Nadat we de tuin bekeken hadden stond
de lunch voor ons klaar in de schuur. We hadden de keus uit 2
soorten soep met brood, koffie/thee en natuurlijk Kuchen. In dit geval
3 soorten Blechkuchen. We konden zowel binnen als buiten zitten. Na
de lunch was er nog gelegenheid om door de tuin te wandelen of in
het winkeltje met tuin- en huisdecoratie rond te neuzen.
 
De lucht betrok en de voorspellingen hadden ook gewaarschuwd voor
zware buien. Tijdens de rit naar de volgende tuin hielden we het nog
droog maar eenmaal in de Wassergarten in Ostrhauderfehn aangeko-
men begon het al gauw te regenen. Het was een prachtig aangelegde
tuin waarbij water de hoofdrol speelde. Grote vijvers met een paarse
deken van snoekkruid aan de zijkanten. Ook de phloxen stonden mooi
in bloei. Vanwege de regen hebben we het bezoek aan deze tuin iets
ingekort en hadden we ruim de tijd om naar de laatste tuin te rijden
in Westeroverledingen-Esklum waar we de tuin van de familie Diddens
gingen bezoeken. Ook hier stond de koffie/thee en Kuchen weer voor
ons klaar. Meike Diddens vertelde de ontstaansgeschiedenis van de
tuin. Het huis was eerder een school geweest en 30 jaar geleden door
het echtpaar verbouwd tot een fijne plek voor een gezin met kinderen.
Langzamerhand heeft de tuin zijn huidige vorm en indeling gekregen
wat zeer stijlvol was gedaan. We kregen een rondleiding door de tuin
van Meike en inmiddels was de zon weer gaan schijnen en werd het
weer warm. De kleuren van de planten waren heel mooi op elkaar
afgestemd en met de kunstvoorwerpen in de tuin tot een mooi geheel
verweven.
 
Tegen 17.00 uur hebben we afscheid genomen en werd de thuisreis
aanvaard. We hebben deze dag 4 verschillende tuinen gezien. Helaas
geen kwekerij deze keer want de kweker waar we heen wilden
(Mühring) was in de zomermaanden op zaterdag gesloten. Het gaf
ook een zekere rust dat we geen kwekerij bezochten. Iedereen wordt
altijd wat gestrest als we de mogelijkheid hebben om planten te kopen.
We willen vooral geen mooie plant aan onze neus voorbij laten gaan!
 
Elly Sol
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