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Exclusieve sierbestrating 

Bezoek onze showtuin of bekijk onze website 

Voorbosweg 15 

9528 TA  Buinen 

tel: 0599-212082 

www.bricksandstones.nl 

Nieuwe leden
Wij heten de volgende leden vanharte welkom: Mw. C. Williams,Schoolkade 64 Musselkanaal
Mw. M. Beuker,Exloerweg 3 Buinen   

 Wanneer u voor heteerst een leden-avond of activiteitbezoekt, wilt u zich dan meldenbij één van de bestuursleden?

Van onze Voorzitter
Wanneer u dit leest is het 2020. Het zal nog evenwennen zijn aan dit jaartal, maar met een nieuw jaar iser altijd een terugblik en een vooruitblik. Wanneer ikterugkijk naar het afgelopen jaar 2019, dan kunnen weals afdeling heel tevreden zijn. Er zijn veel activiteitengeweest die goed bezocht zijn en de teruggang van hetaantal leden is tot stilstand gekomen want het ledental is gelijk ge-bleven. Kijken of we het komend jaar een kleine groei kunnen krijgen. In een nieuw jaar worden er veel goede voornemens gemaakt. Mis-schien is een van die voornemens om een of meer van onze activitei-ten te gaan bezoeken. Ook hoop ik dat er voornemens gemaakt zijnom een keer deel te gaan nemen aan en open tuinen weekend. Wekunnen nog wel een paar tuinen gebruiken om een mooi aanbod voorde bezoekers te kunnen maken. Maar het belangrijkste in een nieuw jaar is een goede gezondheid endaarom wens ik u namens het bestuur een goed en vooral gezond2020 toe. Jacques van Velsen, voorzitter 

Workshop Schaalmaken
Op woensdagavond 26 februarigaan we een schaal maken bij mij(Marjo) op zolder.De kosten bedragen € 15,- voorleden en voor niet-leden € 20,-.De eerste avond maken we deschaal en als hij dan gedroogd iskunnen we hem de volgende keerafmaken.Wanneer die volgende keer is,wordt nog afgesproken. Er is na-tuurlijk koffie en thee aanwezigmet iets lekkers. Mijn e-mailadres is: marvaneck@hotmail.nl of via te-lefoonnummer 06 46 01 33 65.Graag opgeven voor 20 februari.Marjo
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Uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering 

 

Plaats  : zaal “De Eendracht”, Poststraat 30, 9501 ER Stadskanaal 

Datum  : woensdag 29 januari 2020 

Aanvang : 19.30 uur 

 

AGENDA: 

 

1. Opening en vaststellen agenda  

2. Verslag vorige jaarvergadering d.d. 30 januari 2019*       

3. Sociaal jaarverslag 2019*    

4. Financieel jaarverslag 2019**  

5. Kascontrolecommissie mw. E. Bulles (terugtredend) en dhr. P. Foget 

a. Verslag van de kascontrolecommissie 

b. Decharge van de penningmeester 

c. Benoeming lid kascontrolecommissie 

 

6. Begroting 2020** 

7. Bestuursverkiezing  

• De functie voor penningmeester is vacant. 

• Aftredend zijn Marjo van Eck en Jacques van Velsen. Beide stellen zich herkiesbaar. 

Kandidaten kunnen zich tot 23 januari 2020 aanmelden via het secretariaat,   

info@stadskanaal.groei.nl  

 

8. Beleid bestuur 2020 

9. Rondvraag 

10. Sluiting ledenvergadering 

11. Pauze 

12. 2 korte presentaties van eigen leden met tussendoor een hapje/drankje 

13. Verloting  

 

*  Vanaf 24-01-2020 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 aanvragen via info@stadskanaal.groei.nl.  

Na de jaarvergadering zijn er tweepresentaties door leden: 1. Dirk Houtman neemt u meenaar warmere streken met alsonderwerp palmen en
2. Ernst Speelman heeft voor onseen film met een jaaroverzichtsamengesteld. 
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Excursie sterrenkijken
Let op: De datum is gewijzigd!Op dinsdag 4 februari (dus niet op 28 januari!) wordt voor Groei enBloei een excursie georganiseerd naar de Blaauw-sterrenwacht vande Rijksuniversiteit op de Zernikecampus en naar het 20-meter pla-netarium DOT (voormalige Infoversum), bij het UMCG in Groningen. Op de Blaauw-sterrenwacht is bij onbewolkte hemel de schitterendewintersterrenhemel te bekijken. Op 4 februari is de planeet Venus bijonbewolkte hemel goed zichtbaar alsmede de maan, die dan -tweedagen na Eerste Kwartier- goed te bekijken is. Mocht het bewolkt zijndan zal Paul Feldbrugge in de Blaauwsterrenwacht het een en andervertellen over onderzoek naar exo-planeten en het (on)mogelijkheidvan bestaan van leven daarop. Het tweede gedeelte van deze excursie zal bestaan uit een 3D-voor-stelling in DOT, waarin Prof. Dr. Rien van de Weijgaert zijn prachtige- en voor leken zeer begrijpelijke - uitleg over het Kosmische Web(=grote-schaalstructuren in de ruimte) zal verzorgen. Vooralsnog ziet het programma van de excursie er als volgt uit:17:30 ontvangst in de Bernoulliborg, Zernikecampus te Groningen.17:45 bezichtiging van de sterrenwacht, bij mooi weer: waarnemen/bij slecht weer: uitleg over onderzoek naar exoplaneten door Paul.18:45 pauze met koffie/thee en broodjes19:15 vertrek naar DOT (parkeren bij parkeergarage Boterdiep)20:00 (precies) 3D voorstelling in DOT21:00 Einde voorstelling in DOT Voor deze excursie is plaats voor maximaal 20 personen. Daags te-voren worden deelnemers geïnformeerd over de locaties en de par-keermogelijkheden.Kosten per persoon €10,00 inclusief  koffie/thee + broodje en toegangtot DOT, exclusief parkeerkosten bij DOT (€ 1,00 per 24 minuten). Opgave onder vermelding van naam, telefoonnummer en e-mailadresuiterlijk 22 januari bij Marjo van Eck, tel.: 06-46013365 of per mail:marvaneck@hotmail.nl.

Aanmelding OpenTuinen Weekenden
De afdeling Stadskanaal doet ditjaar weer mee aan twee OpenTuinen Weekenden. Het landelijkweekend op 20 en 21 juni 2020en het weekend van de OpenTuinen Estafette op 25 en 26 juli2020. Hoe meer tuinen er meedoen, hoe meer keuze de bezoe-kers hebben. Bent u trots op uw tuin en wilt udeze graag aan andere mensenlaten zien? Dan zijn de open tui-nen weekenden daarvoor eenmooie gelegenheid. De ervaringleert dat bezoekers genieten vaneen tuin die ze bezoeken en datde tuineigenaar geniet omdathij/zij trots is om te vertellen overde eigen tuin. Wilt u uw tuin in een of beideweekenden open stellen voor be-zoekers, geef dit dan even dooraan Jacques van Velsen (jacques-vanvelsen@gmail.com). Het isnatuurlijk mogelijk om in eenweekend alleen op zaterdag ofalleen op zondag open te zijn.

Lezing: Kleine bomen en hun onderhouddoor Bart van der Horst
 Donderdag 27 februari 2020 aanvang  19.30 uur Geen tuin zonder boom! Een tuin zonder bomen is moeilijk denkbaar,de bomen zijn nodig voor de rust die ze brengen, de hoogte die wenodig hebben in de tuin en als het even kan wat lichte schaduw opzomerse dagen. Als de boom dan ook nog aardig bloeit, leukevruchten draagt en een mooie herfstkleur heeft, niet groter wordt dan5 meter met een elegante groeivorm, zijn we tevreden. Ook voorkleine tuinen zijn er genoeg mogelijkheden en één goed geplaatstesolitaire boom kan enorm veel doen. Bart van der Horst runt in Meeden het boomverzorgings- en hove-niersbedrijf "De Groene Ridder, boom en tuin". Op deze avond zal hijons informeren over kleine bomen en hun onderhoud. Het goed on-derhouden van bomen van de jeugdfase tot aan de oude dag is voorhet behoud van de boom van groot belang.Bent u nieuwsgierig geworden? Bezoek deze avond om te horen watBart van der Horst ons leren kan. N.B. Op deze avond is er ook de jaarlijkse zadenruilbeurs.
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Nieuwe structuur voor de Landelijke Vere-niging Groei&Bloei
De Landelijke Vereniging Groei&Bloei krijgt vanaf 1 januari 2020 eennieuwe structuur. In de huidige structuur zijn alle afdelingen van hetland vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering; het hoogsteorgaan van Groei&Bloei. De Algemene Vergadering wordt tot nu toegeadviseerd door de landelijke Rayonraad.In de nieuwe structuur is de Ledenraad het hoogste orgaan waarvande leden vanuit de rayons worden afgevaardigd. De Rayonraadverdwijnt hiermee. De Algemene Verga-dering behoudt nog drie belangrijke be-voegdheden: opheffing van de Vereni-ging, verkoop van het tijdschrift Groei&-Bloei en wijziging van de statuten. Verkiezingen voor de Ledenraad.De afdelingen zoeken nu kandidaten voor de Ledenraad. De afdelingenvan rayon Groningen mogen samen 2 leden afvaardigen naar de Le-denraad. Rayon Groningen zal bij meer dan 2 kandidaten een keuzemaken. Oproep aan de leden (of echtgenoten of partners van leden vanGroei&Bloei):Wilt u meedenken in de Ledenraad over de toekomst van de VerenigingGroei&Bloei en zich kandidaat stellen of wilt u meer informatie hier-over? Neem dan contact op met de voorzitter van uw afdeling of metde voorzitter van het Rayon Watze Bokma (T: 0597-591688 of E:watzebokma@hotmail.com).Aanmelden kan tot 10 februari 2020 bij Jacques van Velsen of derayonvoorzitter Watze Bokma. Voor meer informatie zie de website van het Rayon: www.rayon-gro-ningen.groei.nl onder het kopje “over ons”

Pen doorgeven
 Er zijn vele redenen om lid te zijn van Groei en Bloei; voor mij zijndat de sociale bijeenkomsten van de ruilbeurs, 2 keer per jaar.Na zoveel jaar breng ik er alleen planten en neem me voor niets meeterug te nemen. Maar altijd rijd ik met bijna een volle auto terug naarhuis, waar ik de rest van de dag aan het planten en veranderen sla.Vaak heeft onze "goeroe" Tinus Scheltens iets bijzonders staan om,ja echt, zomaar te ruilen.Afgelopen oktober was het een kanjer van een kuipplant, die prachtigroze stond te bloeien.Zomaar meenemen doe je natuurlijk niet, want er kunnen een heleboeltuinfanaten blij worden gemaakt. Niet alleen als takken op de vaas,maar ook door het stekken van de plant.Wie de gesnoeide plant, Fuchsia procumbus, heeft meegenomen, weetik niet, maar gestekt is hij door meerdere mensen.Fuchsia procumbus is niet winterhard, maar wel heel bijzonder. Debessen zijn eetbaar, al moet ik zeggen dat ze geen bijzondere smaakhebben. Elke keer als ik langs de 2 potten met stekken loop (ik durf hetplastic erover nog niet weg te halen) moedig ik ze aan om vooral niette verzaken en in de lente beworteld en al uit te lopen. Ik ben benieuwdte horen bij de voorjaars ruilbeurs of het meerdere mensen is geluktdeze fuchsia te vermeerderen.Eri Haverkate (Zij geeft.de pen door aan Cock Alblas)

Bibliotheekboeken
Jaren terug had onze afdeling eenbibliotheek waar boeken overtuinieren geleend konden worden.Een bibliotheek hebben we nietmeer, maar nog wel een aantalboeken, die we willen weggevenaan onze leden. Hieronder staan de titels, schrij-vers en het jaar van uitgifte vande boeken. Heeft u interesse omin het bezit te komen van een vandeze boeken, geef dit dan door viainfo@stadskanaal.groei.nl of opeen jaarvergadering waar eenintekenlijst ligt. Tijdens de lezing op 27 februari2020 worden de boeken wegge-geven. Wanneer er meerdereliefhebbers zijn voor een boek danwordt er die avond geloot. 1. Bloeiende kamerplanten; FransWegman 19822. Bomen boek; Groei&Bloei Epeen Heerde 20053. Bomenfietsroute ScheemdaMidwolda; Gemeente Oldambt4. De bloementuin (één- en twee-jarige planten); Frans Wegman19835. De teelt van blauwe bessen; J.Blommers 19796. De teelt van hazelnoten; S.J.Wertheim 19817. Een tuin van jezelf ; Jan vander Horst 19798. Giftige planten; Stichting con-sument en veiligheid 9. Groenten Groenboekerij; TonyBiggs 198110. Groot bloemen- en planten-boek; A.J. Herwig 196611. Handboek praktisch tuinieren;Reader Digest 198212. Handelscatalogus vaste plan-ten Kwekerij Lubbe & Zn.13. Ik kan tuinieren praktischhandboek;  A.J. Herwig 195214. Cultuurgewassen; Afd. plant-soenen Zwolle15. Met mijn tuin in de wolken; AnRutgers van der Loeff 198216. Plantenvinder 45.000 plantenwaar te koop; S. Hart 199717. Sierheesters; Plant publiciteitHolland 1984
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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! 
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Bedankt
 Deze nieuwsbriefwerd mede mo-gelijk gemaaktdoor: Rabobank Zuiden Oost Gro-ningen en al onze adverteerders. Bedankt namens al onze leden.

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

advert

zou h

kunnen
Inlichtingen

zie p

Uw 

advertentie 

zou hier 

kunnen staan!
chtingen bij het bestuur,

zie pagina 2 

tentie 

 staan! 
 bestuur, 
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Johan Schuitema

Zandtangerweg 46

9584 AL   MUSSEL

Tel: 0599  454214

HET GEHEIM VAN EEN TOPGAZON IS EEN GOEDE BODEM!

Bodems verzuren van nature. Wanneer een bodem te 

zuur is, hebben de graswortels moeite om voldoende 

voedingsstoffen op te nemen. Hierdoor krijg je een 

verminderde grasgroei waardoor er vervolgens open 

plekken in het gazon zullen ontstaan. Het gevolg is vaak 

dat mos en onkruiden de kop op gaan steken. Zeker op 

zandgronden is dit een groot probleem omdat deze van 

nature sneller verzuren. De ideale zuurgraad (ook wel ph 

genoemd) voor de bodem van een gazon ligt tussen de 

6.0 en 7.0. Om de ph op peil te brengen is het 

noodzakelijk om kalk te gaan strooien. De beste

toepassingsperiode is januari / februari en in het najaar. 

Door nu al kalk te gaan strooien, legt u een sterke basis

voor een mooi, gezond en mosvrij gazon in het voorjaar.

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: 1 kg per 10 m2

Verpakking: 2 en 4 kg (doos) / 10 en 20 kg (zak)

Ideale toepassingsperiode: jan / feb en sep / okt

TIP: een  zure  bodem  heeft als 

bodemstructuur 

. Strooi daarom 

DCM  koemest om 

in  de  bodem  te 

bodemleven  zich  weer 

kan  gaan  ontwikkelen.

DCM Groenkalk zorgt voor een snelle ontzuring van de 

bodem dankzij de hoge neutraliserende waarde. Tevens 

stimuleert het de activering van het aanwezige 

bodemleven en zorgt het voor een verbetering van de 

bodemstructuur. Het aanwezige calcium (Ca++) zorgt 

voor sterkere plantencellen waardoor er een betere 

voedingsopname plaats zal vinden. De kalkkorrels

bevatten tevens 15% magnesium (MgO) die zorgen voor 

een diepgroene frisse graskleur. DCM Groenkalk is 

makkelijk strooibaar met zowel de hand als een strooier. 

Kom  gerust  langs in de winkel voor meer informatie; 

voor elk gazon hebben wij  een deskundig advies op maat!

JJoohhaann SScchhuuiitteemmaa

gerwin@johanschuitema.nl- 7 -



Engeland Tuinenreis 2020
Hertfordshire 11 t/m 15 juni 2020Donderdag 11 juni overtocht met de nachtboot  vanaf Hoek vanHolland naar Harwich met Stena Line. Vanaf 12 juni 2 nachten in het4* hotel  Cheshunt Marriott Hotel in Broxbourne. Zondag 14 juni 2020vanaf Harwich naar Hoek van Holland met Stena Line. Programma (onder voorbehoud):Vrijdag: Alswick Hall, Buntingford, Mike & Annie Johnson (NGS tuin),‘s middags de tuin van Kate Stuart Smith, Serge Hill, Bedmond, incl.lunch, in combinatie met de tuin van Tom Stuart Smith, The BarnGarden, Bedmond.Zaterdag: St. Pauls Walden Bury, Hitchin, Simon& Caroline BowesLyon, bezoek huis en tuin. Hatfield House West Garden, Hatfield, TheMarquess of Salisbury, een gereserveerde lunch.incl. huis en tuin. Vrije tijd in St. Albans. Bezoek aan o.a. de één nalangste kathedraal mogelijk.Zondag: RHS Hyde Hall, Chelsmford, picknick lunch. Deelnemerskrijgen plattegrond en kunnen de tuinen en shop zelf bezoeken. Privétuin Ulting Wick, Maldon, met koffie /thee. Beth Chatto Gardens,Colchester. Diner in The Sun Inn in Dedham. Reissom p.p.:vanaf 25 betalende deelnemers: € 585,-vanaf 30 betalende deelnemers: € 560,-vanaf 35 betalende deelnemers: € 545,-vanaf 40 betalende deelnemers: € 535,-Toeslag 1-persoonskamer: € 55,-, Toeslag 1-persoonshut: € 45,-Toeslag 2-persoons Comfort Classhut*: € 28,- per persoon(*op basis van beschikbaarheid buitenhut met 2 beneden bedden) Inbegrepen:- Vervoer per luxe touringcar met airconditioning en toilet.- Reisbegeleiding onder leiding van een reisleider van Garden Tours.- Twee overnachtingen incl. ontbijt en 3-gangen diner in het genoem-de Cheshunt Marriott Hotel.- Retour overtocht met Stena Line Hoek van Holland – Harwich v.v.op basis van buitenhutten met op    de heenweg diner en ontbijt in-clusief en op de terugweg ontbijt inclusief.- 2- gangen afscheidsdiner in the Sun Inn, Dedham.- Programmaboekje met tuinbeschrijvingen bij vertrek.Niet inbegrepen:- Entrées van de tuinen, sommige inclusief koffie/thee geschat op ca£ 100,- per persoon.- Kosten van lunches geschat op £ 15 à £ 20,- per persoon.- Uitgaven van persoonlijke aard.- Kosten van eventuele verzekeringen.- Bijdrage calamiteitenfonds van € 2,50 per factuur met een maximumvan 9 personen. Aanmelden graag per e-mail bij Jannie Bos: wubsbos@hotmail.com.

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


