
Nieuwsbrief afd. Stadskanaal e.o.

Agenda G&B
2 nov. Landelijke natuurwerkdag
28 nov. Lezing Zeewier eten en
weten
18 dec. Kerststukjes maken voor
kinderen
19 dec. Kerststukjes maken o.l.
v. Lineke Hummel
28 jan. Excursie Sterrenkijken
 

Agenda IVN
Lezing: Faunabeheer door Jan
Rosing
Datum: dinsdag 19 november van
20:00 tot 22:00 uur
Locatie: Dorpshuis Wedde, Kerk-
straat 10, Wedde
Kosten: € 2,00

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

 
De volgende nieuws-
brief zal begin ja-
nuari worden ver-
zonden.

11 november 2019

November 2019
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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
Na een uitbundige zomerbloei hebben we nu prachtige
herfsttinten van bladeren en herfstbloeiers. Dat geeft
onze tuin een bijzondere uitstraling. Wat dan ook mooi
is om te zien, zijn de mezen en andere vogels die weer
in onze tuin naar voedsel zoeken. Een levendig gezicht
hoe pimpel- en koolmezen overal spinnetjes zoeken en

natuurlijk ook ‘blij’ zijn met onze bijvoedering. Ook tijd om de vogel-
nestkasjes schoon te maken, zodat de vogels daarin beschutting
kunnen zoeken tegen de kou.
 
Dat we nu al met onze tuin in het voorjaar bezig zijn, was duidelijk te
merken op de lezing van Alie Stoffers over bollen in de border. Ruim
70 leden hebben zich door haar laten inspireren om in het vroege
voorjaar de tuin al getooid te hebben met prachtige bloemen en
vooral combinaties van bloemen. Op de lezing van Marcel Batist over
fotograferen hebben we kunnen zien hoe we al dit moois kunnen
vastleggen met onze camera.
 
U zult ondertussen wel gemerkt hebben dat onze website een nieuw
jasje gekregen heeft. Een jasje dat past bij deze tijd. De oude web-
site kon niet 1 op 1 overgezet worden naar de nieuwe. Dat betekent
werk voor de webmaster, maar heeft als groot voordeel dat de
website opgeschoond wordt. Heeft u artikelen, foto’s of andere zaken
voor de website, geef ze dan aan mij door. Dat kunt u doen via het
contactformulier of gewoon een email sturen.
 
Jacques van Velsen, voorzitter
 

Website Rayon
Groningen
 
Het Rayon Groningen heeft als
eerste rayon een eigen website in
de stijl van de afdelingswebsites.
Hoofddoel van de website is alle
afdelingsleden te informeren over
de activiteiten die in de 7 afdelin-
gen georganiseerd worden.
Dat zijn lezingen, workshops, ex-
cursies, bloemschikken, open
tuinen en tuinreizen.
 
Op deze manier heeft u een ruimer
aanbod van activiteiten waaruit u
kunt kiezen. Dat daar behoefte
aan is merken we op onze lezin-
gen. Er komen op deze avonden
steeds vaker leden van andere
afdelingen.
De website link is:
www.rayon-groningen.groei.nl
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Biologische bestrijding
Biologische bestrijders zijn er in vele soorten en maten. Zo eten vogels
rupsen en eten egels slakken, maar er zijn diverse (minder bekende)
insecten die bloemen, planten en dieren beschermen tegen plagen.
Roofmijten, aaltjes (nematoden), roofwantsen, sluipwespen en
roofkevers zijn voorbeelden van deze nuttige insecten die ingezet
kunnen worden als bestrijders.
Door de inzet van deze biologische bestrijders wordt er een balans
gecreëerd tussen nuttige organismen en ongedierte. Deze balans
wordt in gevaar gebracht als er chemische bestrijdingsmiddelen ge-
bruikt worden aangezien niet alleen de schadelijke insecten worden
gedood, maar ook vele nuttige insecten zoals bijen, spinnen, lieve-
heersbeestjes en gaasvliegen. Bovendien kunnen de pesticiden via
voedsel in ons lichaam terecht komen. Vermijd daarom het gebruik
van chemische bestrijdingsmiddelen, vooral omdat de inzet van
nuttige insecten in veel gevallen hetzelfde effect heeft.
Daarbij komt dat insecten resistent kunnen worden voor chemische
bestrijdingsmiddelen met als gevolg dat u uw planten bespuit met een
duur middel zonder enig effect. Vele biologische bestrijders werken
tegen meerdere plaaginsecten, ze gaan zelf actief op zoek naar
voedsel en vermenigvuldigen zichzelf net zo lang als er voedsel is.
Een langdurige en milieuvriendelijk oplossing!
 
Enkele voorbeelden van natuurlijke vijanden zijn:
Nematoden of aaltjes kunnen helpen in de strijd tegen naaktslakken
of emelten of engerlingen.
Sluipwespen leggen eieren in de larven van andere insecten
Keverlarven vreten soms andere insecten. De larve van het lieve-
heersbeestje is een bekende luizenvreter
Koolmezen en pimpelmezen zijn echte rupsenverdelgers (ook de
buxusmot larve) als ze jongen hebben
Sommige schimmels zoals Verticillium lecanii doden insecten
 
Meer informatie over de bestrijding van 16 verschillende schadelijke
dieren kunt u vinden op:  www.biobestrijding.nl

Webmaster
basiscursus
De nieuwe website heeft een ei-
gentijds uiterlijk gekregen en is
overzichtelijker. Voor de web-
masters wordt er daarom een
cursus georganiseerd om ver-
trouwd te raken met het nieuwe
CMS-systeem Typo3. CMS staat
voor Content Management Sys-
tem (inhoudbeheersysteem). Een
functionaliteit van een CMS is dat
gegevens zonder lay-out (als -
platte tekst) kunnen worden inge-
voerd, terwijl de gegevens wor-
den gepresenteerd aan bezoekers
met de lay-out zoals die op het
scherm te zien is.
Misschien denkt u
nu ‘dat lijkt me wel
interessant’. Een ba-
siscursus om mijn
horizon te verbre-
den en gelijk onze
afdeling te helpen.
Niet dat u webmas-
ter moet worden, maar u kunt de
huidige webmaster ondersteu-
nen. De cursus wordt gegeven in
Groningen.
Heeft u interesse of wilt u meer
informatie, neem dan contact met
mij op.
 
Jacques van Velsen
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Lezing Zeewier eten en weten
'Het staat me niet aan', 'Dat is allemaal rommel' en 'Ik weet het niet
hoor, ik zit niet zo in dat wereldje'. Nee, de Groninger is nog niet
razend enthousiast over zeewier. En daar staat Groningen niet alleen
in. In de westerse wereld wordt zeewier gezien als armeluisvoedsel.
Daar hoop ik vanavond met een zeewierlezing verandering in te
brengen.
Of ik daar een avond mee kan vullen? Jazeker. Omdat er over zeewier
ontzettend veel te vertellen is. Over wat het eigenlijk is, waar en hoe
het groeit, de ontwikkelingen in de Nederlandse zeewierteelt, en
natuurlijk wat je met de macro alg kunt doen. Want behalve eten, kan
zeewier ook voor andere doeleinden gebruikt worden. En natuurlijk
gaan we proeven, want elk wier heeft een eigen smaak en bereidings-
wijze.

Ik hoop dat zeewier ook u intrigeert en dat u, net als velen voor u, op
het eind van de avond zult zeggen: “Zeewier? Dat is best lekker!”
De lezing is op 28 november.
 
Marieke Brown

Ondersteuning voor
Gardenista 2020

 
Wil jij helpen om Nederland een
stukje duurzamer en groener te
maken? Kom dan het team van
Gardenista helpen en laat daar-
mee je eigen footprint achter.
 
Wij zoeken nog vrijwillige toppers
voor 3 verschillende functies:
 
1. Secretariële ondersteuning
2. Redactionele ondersteuning
3. Coördinator duurzaamheid
 
In de Gardenista Nieuwsbrief van
september staat meer informatie
wat elke functie inhoudt. Deze
nieuwsbrief is te downloaden op
de rayon website (www.rayon--
groningen.groei.nl).
 
Algemene informatie
Elke week op maandagavond
vanaf 20.00 uur zitten we samen
in een videocall om elkaar te zien
en te spreken. En één keer in de
maand op maandagavond maken
we dit live en zien we elkaar in
Bunnik.
 
Elke functie kost je, ongeveer, een
dag per week. Er is een goede
onkostenvergoeding beschikbaar!
 
Het is wel belangrijk dat je een pc,
smartphone of laptop hebt met
goede microfoon, camera en in-
ternet. En als laatste dat je ook
tijdens het evenement beschik-
baar bent, bij voorkeur op locatie.
 
Interesse? Neem dan contact op
met Frits Hoogers, liefst per mail
naar:
 
hoogers@gardenista.nl
of bel 06-51602861.

Een kerststuk maken
 
Met de kerst gaan we weer een mooi kerststuk maken onder leiding
van Lineke Hummel. Zij zal vast weer iets moois in petto hebben voor
ons als deelnemers van de workshop.
 
Deze workshop wordt gehouden op donderdagavond 19 december en
kost € 25,-- en voor niet-leden € 30,--. Je kan dus je buurvrouw of
vriendin meenemen. Er kunnen maximaal 14 personen aan de
workshop deelnemen en de regel geldt nog steeds: wie het eerst komt
het eerst maalt of in dit geval schikt.
Zie de website voor meer informatie over de aanmelding en betaling
vooraf.

Tevens gaan we weer in de bibliotheek op woensdagmiddag 18 de-
cember met de toekomstige bloemschikkers/-sters een kerststuk
maken, jong geleerd oud gedaan. Dus oma's en opa's neem je
kleinkind of buurjongetje/-meisje mee naar de bieb voor € 2,-- gaat
een ieder van hen naar huis met een pracht stuk. Je hoeft je hier niet
voor aan te melden.
 
Tevens wens ik al onze leden fijne feestdagen en volgend jaar hebben
we weer leuke dingen om te doen, dat beloof ik.

Marjo
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Pen doorgeven
 
Het is herfst als ik dit schrijf. Na de hete te droge zomer eindelijk
regen, maar nu weer te veel en lastig bij het aardappelrooien. De
droge en hete zomer betekende veel water geven en verbrande
hortensia’s en verbrande vruchten.
 
Nu is het tijd om de plannen, die we bedacht hebben in de loop van
het jaar uit te werken en uit te voeren. Eén van de ideeën is het
aanplanten van walnoten in de fruittuin of ook wel de pluktuin van
8000 vierkante meter.
Tot nu toe was ik niet weg van walnoten,
want de enige walnotenboom die we
hebben is 20 jaar geleden aangeplant en
geeft maar 5 vruchten per jaar. Na ver-
schillende mensen gevraagd te hebben
ben ik tot de conclusie gekomen dat het
om een zaailing gaat die in dit geval geen
vruchten levert.
 
In het diepste geheim kweken voornamelijk mannen walnotenbomen.
Deze worden geënt en om de ent moeten ook verschillende materia-
len gedaan worden. Een deel van de geënte bomen haalt het niet,
vandaar dat de walnotenboom relatief duur is. Al gauw € 50 per stuk
en als hij een paar jaar ouder is € 100. Dus een beslissing die ik niet
overhaast wil nemen. Al moet de bestelling snel komen want de
walnotenboom is een hype en daardoor zijn bepaalde rassen weer
uitverkocht.
 
Verder zijn er veel rassen om uit te kiezen en moet ik rekening
houden met grondsoort, vorstgevoeligheid, hoogte van de boom,
bestuiving, doel (noot, olie of allebei), wel of geen schaduw. De
shortlist loopt al gauw op tot 10 soorten.
Maar als ik over 5 jaar een leuke oogst per boom van 10 kg per boom
dan ben ik tevreden.
 
Ik geef de pen door aan: Eri Haverkate.
 
Heleen Wissink

Bedankt
 
Deze nieuwsbrief
werd mede mo-
gelijk gemaakt
door:
 
Rabobank Zuid
en Oost Gro-

ningen en al onze adverteerders.
 
Bedankt namens al onze leden.

Lezing Fotograferen in de tuin
 
Op 29 oktober heeft Marcel Batist een lezing gehouden over het fo-
tograferen in de tuin.
Op een bijzonder prettige manier kwamen veel aspecten aan de orde.
Je staat er niet altijd bij stil dat een camera dikwijls veel meer moge-
lijkheden heeft dan uitsluitend de auto-
matische stand (het groene rechthoek-
je).
 
Tijdens de lezing werden werkelijk
prachtige foto’s getoond waarbij een
uitleg werd gegeven over de techniek en
de compositie. Erg leerzaam!
Omdat er toch wel veel aspecten werden
belicht, werd na afloop een zeer bruik-
bare hand-out uitgedeeld als geheugen-
steun.
 
Marijke Prikker
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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! 

 

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). 

Nieuwe leden
Wij heten de volgende leden van
harte welkom:
 
Mw. J. ten Brink, 1e Exloermond
94, 1e Exloermond
 
Hr. R. de Goeje, Veelerveenster-
weg 61, Veelerveen
 
Mw. R. Blom-Hoving,
Hoofdstraat 51, Buinen
 
Mw. C. Williams,
Schoolkade 64, Musselkanaal
 
 

 
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

 
 
 
 

 

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 
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nlichtingen bij het bestuur, 
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Johan Schuitema 

Zandtangerweg 46 

9584 AL    MUSSEL 

Tel: 0599 - 454214 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAPEN   JE   GAZON   TEGEN   HET   NAJAAR! 
 

INTERNET-SITES: 

Website Johan Schuitema: 

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:  0.5 kg per 10 m2 

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

Ideale toepassingsperiode:  sep / okt / nov 

 

TIP:   in het najaar  is   het   ook   ideaal   om  uw   gazon   te   gaan   bekalken! 

ADVIES:  laat het gras iets langer bij de laatste maaibeurten. 

DCM Najaarsmest heeft een speciale formule (NPK: 8-4-15) 

met voldoende stikstof (N) voor een geleidelijke groei, fosfor 

(P) voor de wortelvorming en een hoog gehalte kalium (K) 

voor een dicht en sterk gazon. Dit is aangevuld met 3% 

magnesiumoxide (MgO) en ijzer (Fe). Het extra magnesium 

en ijzer garanderen een blijvende diepgroene kleur, de hele 

winter lang. Door nu DCM Najaarsmest te gebruiken, heeft 

uw gazon straks in het voorjaar een stapje voor zodat 

onkruid  en  mos  minder  kans  krijgen  om zich te ontwikkelen. 

JJoohhaann  SScchhuuiitteemmaa  

gerwin@johanschuitema.nl  

Een diepgroen, dicht en ijzersterk gazon tot zelfs ver in 

de winter? Jazeker, dat is mogelijk! In het najaar en in 

de winter is uw gazon onderhevig aan extreme 

weersomstandigheden zoals vorst en veel neerslag. Een 

dichte grasmat in het najaar zorgt ervoor dat uw gazon 

goed door deze omstandigheden heen komt. Na de 

zomer is het sowieso belangrijk dat uw gazon de kans 

krijgt om zich te herstellen. Na droogte en intensief 

gebruik door bijvoorbeeld spelende kinderen of sport 

zullen er kale plekken in uw gazon zijn ontstaan. Deze 

plekken zullen zich door een aangepaste bemesting in de 

vorm van DCM Najaarsmest weer helemaal vullen met gras. 

NPK 8-4-15+3 MgO + Fe 

 

 

 

  

onbehandeld twee weken later drie weken later 
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Herfst bloemschikken met kinderen 
Woensdag 23 oktober hebben we weer voor de kinderen wat voorbe-
reid voor het herfst bloemschikken. De kinderen mogen dan voor 2
euro een stukje maken.
 
Dit keer hadden wij 24 kinderen die enorm hun best hebben gedaan
om er een pracht stuk van te maken.
We hebben een leuke basis gemaakt met bereklauw stokken met een
gat er in. Marjo heeft er een stukje plastic in gedaan met een stukje
steekschuim.
De kinderen konden hier lekker spulletjes in steken van allerlei ma-
teriaal wat Marjo en Lineke in de tuin verzameld hebben bijvoorbeeld
klimop, eikenblad, asters, kastanjes, eikels, sedum, grasjes en hor-
tensia.
Het hoogtepunt was de pijpenragers. Hiermee maakten de kinderen
krulletjes, hartjes en zelfs spinnen. Wat een fantasie en zo leuk om
te zien wat kinderen er mee doen.
Hierna mochten ze tot slot nog wat “spinnenweb” er over heen doen.
Heel erg leuk om mee te maken hoe elk kind er op zijn manier mee
omging.  De meisjes waren dit keer helemaal in de ban van chenille-
draad en de jongetjes kozen meer voor natuurlijke materialen, ge-
droogde bladeren die ze op een stokje regen en dan in het stukje
prikten, want het moest een echt herfststukje worden, geweldig.
De resultaten mochten er zijn.
 
Volgende keer doen we dit weer in de kerstvakantie. Mochten de lezers
nog kerst-  of paas spulletjes hebben, wij willen ze graag.
Van de 2 euro kopen we weer spulletjes die nodig zijn voor het
bloemschikken zoals bloemendraad en prikkers, stokjes, oasis.
We kunnen dus best wat spul gebruiken want 2 euro is niet veel en
we proberen iedere keer weer wat anders te verzinnen.
Lineke en Marjo

Wolvenspoor
Zondag 20 oktober hebben we met Willeke, onze gids van de vorige
wandeling, het wolvenspoor gevolgd in Schoonloo. Dit keer waren we
met 16 mensen en het was een hele andere wandeltocht dan die keer
ervoor. Dit was een echt bos, de vorige keer was het meer een cou-
lisselandschap.
In het bos was al veertig jaar niet meer gewerkt, dus mooie dikke
bomen en heel veel omgewaaide die vele soorten planten en diertjes
huisvesten, waaronder mooie mospartijen en ongelofelijk veel pad-
denstoelen. Je moest goed kijken waar je je voeten neerzette. Mee-
stal lopen er in een begrazingsgebied Schotse Hooglanders maar hier
zagen wij Galloway-runderen, pracht beesten.
We hebben weer een hele mooie en leerzame wandeling gehad want
daar zijn bv. 35 dassenburchten en meer van dit soort wetenswaar-
digheden heeft ze verteld.
Ze heeft beloofd om volgend jaar rond eind april een rondtocht te
maken met de Groei-en-Bloeiers in Schipborg, ik ben benieuwd en ga
zeker mee.
Marjo

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


