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Kopij nieuwsbrief
Inleveren kopij voor de nieuws-brief augustus vóór 25 juli. Dit kan per e-mail aan:k.prikker@hetnet.nl  of viaTel. 0599 564669  De volgende nieuws-brief zal begin au-gustus worden ver-zonden.

Agenda G&B
 25 juli en/of 26 juli: Open Tuinen Weekend afdelingStadskanaal, zie pag. 5 Zie ook onze website: www.stadskanaal.groei.nl
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Exclusieve sierbestrating 

Bezoek onze showtuin of bekijk onze website 

Voorbosweg 15 

9528 TA  Buinen 

tel: 0599-212082 

www.bricksandstones.nl 

In memoriam  Teun te Velde
 Toch sneller dan verwachthebben we op 6 april eenmarkant lid van onze vere-niging verloren. Teun wasmet zijn uitgebreide kennisvan planten voor iedereeneen vraagbaak en was altijdbereid te helpen. Als mensstraalde Teun rust uit en inmoeilijke situaties kon hijgoed relativeren. We zullenhem missen in de komendejaren en wij wensen zijnfamilie sterkte.  Hieronder staan een paarvan de vele herinneringenaan hem: Al jaren heb ik hem meegemaakt, altijd als er wat tedoen was bij Groei en Bloeiwas Teun erbij. De man wistontzettend veel van plan-ten. Leerzaam met hem te praten over zijn planten! Nu was het in dejaren 80 dat Teun op de markt van de Hortus in Haren stond om zijnplanten te verkopen. Kwam ik hem tegen bij onze vereniging, vroeghij: Wil je ook niet op de Hortus wat plantjes verkopen? Ik had na-melijk ook een kwekerijtje, samen met mijn buurman. Waarom vroegTeun dat? Konden we samen de standplaats delen en elk de helftbetalen!! Samen met mijn vriendin Aly zijn we er heen gegaan en oeiwat was het koud. Op een gegeven moment komt er een mevrouwnaar me toe met een plant in haar hand. Ze zegt: die heb ik al aanuw man betaald hoor! Dacht dus dat Teun mijn man was. Nou zulkeleuke dingen vergeet je niet!Wel jammer dat hij nu niet meer bij de club is! Sannie vd Heide Zoals alle G&B-ers kennen we Teun als een gepassioneerd tuinier. Opavonden had hij zaden en exoten bij zich. Wij hebben eenmaal methem in een tuinkring gezeten, maar dat was minstens 6 jaar geleden.Teun is Teun. Onveranderlijk, altijd opgewekt en toegewijd aan planten vereniging. Je wist wat je aan hem hebt. Ook een waardige ver-vanger op de Ruilbeurs bij afwezigheid van Tinus. Teun was een ge-weldige verenigingsman, waar je altijd een beroep kon doen. Teunzal daarmee erg gemist worden. Ellen en Louis Zeegers

Bedankt
Graag willen wij iedereen bedan-ken voor de vele, vele kaarten dieonze broer, Teun te Velde, mochtontvangen gedurende zijn ziekteen met name tijdens zijn verblijfin het hospice te Appelscha. Enook voor de telefoontjes en be-zoekjes. Hartelijk dank daarvoor. Zijn warme en ongedwongen per-soonlijkheid en zijn grote planten-kennis waren telkens terugkeren-de thema’s op de kaarten. Het wasvoor hem een hele geruststellingdat vele van zijn geliefde plantenbij de leden van Groei en Bloei zijnterechtgekomen. Vr. gr.Henri te Velde
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Een droomtuin het jaar door
 Een droomtuin beschikt in de ideale situatie in alle seizoenen over eenkleurrijke beplanting, dus dit geldt ook voor de winter. Met groenblij-vende bodembedekkers kun je voorkomen dat de tuin in de wintergrauw en kaal wordt, zodat de tuin sfeer blijft uitstralen in vergelijkingmet andere tuinen van buurtgenoten. Groenblijvende bodembedek-kers zorgen voor het opvullen van de bodem van je border. Ook zijnde planten een mooie en subtiele aanvulling op de eyecatchers in jetuin. Op losse, vers geschoffelde grond verschijnt in rap tempo onkruid.Om dit te voorkomen kun je de grond bedekken met een mulchlaag.Maar bodembedekkers - de naam zegt het al - doen dat veel beter enhet resultaat is meestal veel mooier. Bovendien voorkomen ze dat degrond dichtslaat en uitdroogt - ze zijn dus gunstig voor het bodemle-ven. Bodembedekkers zijn vaste planten of heesters met een lage,kruipende groeiwijze. Ze groeien snel, breiden zich uit met (onder-grondse) uitlopers en vormen zo een dicht aaneengesloten, groentapijt. Op sommige soorten kun je zelfs af en toe lopen. Met eengroenblijvende bodembedekker krijgt het onkruid ook in de wintergeen kans. Voorbeelden van groenblijvende bodembedekkers:Klokjesbloem (Campanula Poscharskyana)Deze sterke bloem kan temperaturen tot -30 graden weerstaan enblijft de hele winter groen, supersterk plantje dus! Dat komt omdatdeze plant oorspronkelijk uit de bergen komt. Hierdoor heeft deklokjesbloem weinig vocht nodig en hoeft de grond niet heel voedzaamte zijn. Bloeit in de periode juni-juli rijk met kleine blauwe bloemetjesen wordt ongeveer 15 cm hoog.
Ooievaarsbek (Geranium Macrorrhizum)De Ooievaarsbek blijft wel groen tijdens milde winters, dus als hetecht koud zal deze plant minder groen worden. Het leuke aan deOoievaarsbek is dat deze plant lekker lang bloeit! Deze bodembedek-ker krijgt van mei tot juli mooie roserode bloemen en wordt circa 30cm hoog.Blauwkussen (Aubrieta)Weer een sterk plantje die het in de winter tot maximaal -25 gradenuithoudt. Deze plant bloeit van april tot en met mei en krijgt mooielavendelblauwe bloemetjes. De hoogte van deze plant is 10 centime-ter en hij staat graag in de zon.
Hertshooi (Hypericum Calycinum)Een geweldig sterk plantje dat temperaturen tot -20 graden kanverdragen. Waar je wel op moet letten is dat deze plant niet goedtegen teveel vocht kan, dus extra goed opletten als er een flink paksneeuw valt. Deze bodembedekker houdt van zonnige plekjes  en ishet meest geschikt voor grote open ruimtes. De plant wordt ongeveer20 centimeter hoog en bloeit van juli tot en met september. Hertshooikrijgt mooie gele bloemetjes.
Kleine maagdenpalm (Vinca minor)Deze sterke groeier breidt zich uit als een tapijt en is daarom uiter-mate geschikt voor grote stukken grond en kan ook heel goed geleidworden, bijvoorbeeld in vakken of als onderbeplanting bij bomen. Dehoogte van de plant is 15 - 20 cm en bloeit met lichtblauwe bloeme-tjes van maart tot mei.
(vervolg zie kolom hiernaast)

(vervolg) Labradorviooltje (Viola labra-dorica)Dit is een wintergroene bodembe-dekker die ook echt hele leuke,grote bloemen heeft. De plant zelfwordt slechts 15 centimeter hoogen krijgt paarse bloemetjes. Delabradorviool bloeit van april toten met mei en heeft mooie don-kergroene bladeren. De plantheeft wel een voedselrijke bodemnodig.
Schaduwkruid (Pachysandra ter-minalis)Heb je een stukje tuin dat altijd inde schaduw ligt en wil je daar tocheen bodembedekker planten dieook groen blijft in de winter? Danis deze schaduwkruid de plant dieje zoekt! Deze plant wordt 15 tot20 centimeter hoog en groeit hetbest op een niet te vochtige grond. Natuurlijk zijn er nog veel meergroenblijvende bodembedekkers.Op internet kunt u hier meer in-formatie over vinden. Bijvoor-beeld op de website www.florum.nl/groenblijvende-bodembedekkerswaar nog veel meer informatiestaat. Ook in het Groei & Bloeitijdschrift van november 2019staat een artikel over bodembe-dekkers dat via de website groei.nl ook te lezen is.
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Coronaperikelen
Tuinreis Het was de bedoeling om zaterdag18 juli een tuinreis te maken naartuinen in de omgeving van Steen-wijk. We hebben jammer genoegmoeten besluiten om de reis ditjaar niet door te laten gaan inverband met het coronavirus.Volgend jaar hopen we dat we welweer de mogelijkheid hebben omeen tuinreis te kunnen organise-ren.Voor nu wensen we iedereeneen goede zomer in goede ge-zondheid. We hebben nu extraveel tijd om onze eigen tuinenmooi te maken.Aafje Boer en Elly Sol TuinkringenNu na vele weken krijgen we eenklein beetje inzicht in het CO-VID-19 virus. De hoofdzaak is uitelkaars buurt blijven zodat ergeen kleine waterdruppels methet virus ingeademd kunnen wor-den en daarom nog steeds dehandhaving van de anderhalvemeter. Dit vind ik zeer spijtigomdat de mens andere mensennodig heeft om goed te functione-ren, wat inhoudt gezellige avon-den tijdens ons zomerprogrammamet leuke tuinkringen. Koffie metwat lekkers, soms een borrel,glaasje wijn, kortom dicht bij el-kaar in de buurt kwebbelend enkijkend naar andermans tuinen.Helaas kunnen we de tuinkringendit jaar niet door laten gaan, wijkunnen als vereniging niet hetrisico lopen dat er iemand ziekwordt. Volgend zomerseizoenhoop ik dat er een vaccin gevon-den is en we weer de geneugtenvan het leven kunnen oppakken.Misschien kan er individueel inelkaars tuinen worden gekeken,neem contact op met de eigena-ren en vraag dit specifiek.Toch wens ik een ieder een mooieen niet te droge zomer toe.Marjo

Van onze Voorzitter
 Corona bepaalt ons leven op dit moment. We blijvenzoveel mogelijk netjes thuis, houden 1,5 meter afstand,gaan alleen boodschappen doen en wassen vaak onzehanden. Door al deze maatregelen missen we wel eenhoofddoel van Groei & Bloei, namelijk het directe contactmet andere mensen. Telefoneren is daar geen oplossing voor, maarhelpt wel om de situatie iets draaglijker te maken. Wat we horen is dat veel mensen nu tijd hebben om de tuin grondigaan te pakken. Veel tuinen zullen er dan ook prachtig bijliggen. Datzou je graag aan andere mensen willen laten zien, zodat zij meekunnen genieten. Wanneer de corona maatregelen na 1 juni watversoepeld worden, is het waarschijnlijk mogelijk om met enkelevrienden of bekenden een afspraak te maken om de tuin te laten zienen (op gepaste afstand) gezellig een kopje koffie of thee te kunnendrinken en te praten over onze hobby de tuin. De afgelopen periode bent u al via Nieuwsflitsen en op de websitegeïnformeerd over wat niet doorgegaan is. Dat zijn de lezing overvijvers in maart, de plantenruilbeurs en de fair. Ook de tuinkringenen de tuinreis op 18 juli gaan niet door. Wat wel doorgaat is het opentuinen weekend van Stadskanaal op 25 en 26 juli (zie de informatiepagina 5). In februari heeft het bestuur met de commissies overlegd hoe hetprogramma voor 2020 - 2021 er uit zou kunnen gaan zien. Dat be-loofde veel, maar er zijn nog geen stappen ondernomen om devoorgestelde lezingen en activiteiten te gaan realiseren. We wachtenaf welke corona maatregelen versoepeld worden en wat dan mogelijkis voor ons. Of er een folder komt met het totale jaarprogramma isnog de vraag. Misschien is dat niet haalbaar en dan zullen we u uit-gebreid informeren via onze papieren nieuwsbrieven en via nieuws-flitsen aan de mensen waarvan het e-mailadres aan ons bekend is.Ontvangt u nog geen nieuwsflits? Geef dan uw e-mailadres door aaninfo@stadskanaal.groei.nl. Natuurlijk is alle informatie ook te vindenop onze website. Geen zinnig mens kan op dit moment zeggen hoe het dagelijks levenen ook ons tuinleven verder gaat. Alles op alles wordt gezet om zosnel mogelijk een vaccin te vinden. Zolang dat niet het geval is, zullenwe met beperkingen in ons doen en laten rekening moeten houden.Welke dat zijn horen we via de persconferenties van premier Rutte.We hopen dat in augustus meer duidelijkheid is wat wel en niet kan.Daarover zullen we u dan informeren in de nieuwsbrief die in augus-tus verschijnt.Op onze website www.stadskanaal.groei.nl en op onze Facebookpagina www.facebook.com/groeienbloeistadskanaal zullen we steedsde actuele stand van zaken aangeven. Jacques van Velsen, voorzitter 
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Open tuinen
Ook de succesvolle Open Tuinen Estafette van het Rayon Groningenheeft dit jaar te maken met de corona pandemie. Een aantal week-enden zijn afgeblazen. Dat zijn in ieder geval het weekend van Mid-den-Groningen en Veendam op 30, 31 mei en 1 juni (Pinksteren) enhet Landelijke Weekend op 20 en 21 juni. Hoe het verder gaat is nogniet helemaal duidelijk.  Bij een telefonische inventarisatie bleek dat bijna alle tuinen vanStadskanaal open willen zijn op 25 en 26 juli. Dat betekent dat hetOpen Tuinen Weekend van Stadskanaal doorgaat. De RIVM richtlijnenzullen daarbij wel in acht genomen moeten worden.Dat zijn:Er is een looproute, waarbij mensen aan een kant de tuin in komenen er aan de andere kant weer uit gaan.De bezoekers moeten 1,5 m afstand tot een ander aanhouden endesnoods even wachten tot men verder kan lopen.In tegenstelling tot vorige jaren zal er geen sprake zijn van gezelligrond een tafel zitten om zich met elkaar onderhouden en iets drinken.Men komt alleen of met een huisgenoot.Wanneer het te druk wordt in de tuin, dan worden de nieuwe bezoe-kers door of namens de tuineigenaar verzocht op gepaste afstand tewachten tot er mensen de tuin verlaten of dat bezoekers de tuinverlaten.  Tuinen die open zijn op 25 en/of 26 juli:Andrea Schinkel, 1e Barlagerweg 6, 9591 TS Onstwedde (open op 25en 26 juli)'Felsoval', Vledderhuizen 7, 9591 TK Onstwedde  (open op 25 en 26juli)‘Acht is meer dan duizend’, 2e Barlagerweg 8, 9591 TT Onstwedde(open op 25 juli)Ed en José Rogaar, Wollinghuizerweg 145, 9541 AS Vlagtwedde (openop 25 en 26 juli)Elly Bulles en Lex Biermans, Dorpsstraat 59, 9699 PB Vriescheloo(open op 25 juli)Jacques van Velsen en Dorothea Münch, Hohen Esch 46, 26892 Heede(Duitsland open op 25 juli)Roelof en Anneke Germs, Noorderdiep 97, 9521 BC Nieuw-Buinen(open op 26juli)'De Groene Weelde', Zuiderdiep 68, 9523 TH Drouwenermond (openop 25 en 26  juli)Geert en Ginie Klooster, Eerste Exloërmond 12, 9573 PA Eerste Ex-loërmond (open op 25 en 26 juli)‘Pelan Pelan’, Musselweg 82, 9584 AG Mussel (open op 25 en 26 juli)Marnie Beuker, Exloërweg 3, 9528 RL Buinen (open op 25 en 26 juli)‘De Eendepoel’, Ter Apelerstraat 42, 9551 XK Sellingen (open op 25en 26 juli)Margot Assenberg en Aad Holleman, Zuiderdiep 215A, 7678 AL Val-thermond (open op 25 en 26 juli)Sylvia en Henk Heidekamp, K.J. de Vriezestraat 10, 9648 HA Wilder-vank (open op 25 en 26 juli) Kijk voor u op pad gaat om tuinen te bezoeken op de website: www.opentuinenestafettegroningen.nl om de meest actuele informatie tekrijgen over welke tuinen wel of niet open zijn. Dat voorkomt teleur-stellingen. Er kunnen wijzigingen komen in bovenstaand overzicht!U kunt op die website ook informatie vinden over de andere weeken-den van de Open Tuinen Estafette.

Schaal maken
De titel van deze workshop dieweer werd verzorgd door Marjo,is “schaal maken”.  Aangekomenmet ons vijven, krijgen we dekeuze uit inderdaad een schaal,(planten) potjes of een kunst-voorwerp maken.  De bedoeling is om met gipsver-band deze te maken met behulpvan bv melkpakken of een ballon.Iedereen koos voor een ballon,waar we dan met het natgemaaktgipsverband een laag  op aan-brengen. Voor sommige van onswas dit echt een overwinning,want het was me toch een kliederzooi! Maar hierdoor werd het welheel gezellig, met veel gelach.Want ja, het gips belande natuur-lijk niet alleen op de ballon. en deballon blijkt ook kapot te kunnentot ieders grote schrik. Toenmoest het drogen en daardoorhebben we de verfactiviteiten vanons “ei” op een volgende avondgepland. De tweede avond wasnatuurlijk wel even spannend ofdit wel konden doen in verbandmet de corona, maar op één nakonden we gelukkig deelnemen.We hebben heerlijk geverfd,zowel de binnen als de buitenkant.Ook dat gaat niet zomaar zonderdat je onder komt te zitten. Maariedereen kon naar huis met eenmooi kunstwerk en zelfs iemandmet een katten”huisje”. Marjo, dank voor de warme ont-vangst en voor de aanslag op onzecalorieënstrijd. Het was weer heelleerzaam en erg leuk.
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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

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 van het najaar 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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Plantjesdag
De fair is niet doorgegaan en wat moet de vereniging dan met dehonderden plantjes die gezaaid zijn en niet verkocht kunnen worden?An kwam met een geweldig voorstel: laten we een plantjesdag orga-niseren waarop mensen alsnog in het bezit kunnen komen van deopgekweekte plantjes. Maar hoe doe je dat in deze corona tijd?De oplossing had An ook: in hun “tuin” aan de andere kant van deweg kan je een goede looproute maken van kratten met plantjes op1,5 meter afstand van elkaar. Aan het einde zetten we een schaalwaar de mensen hun donatie in kunnen doen en ze staan daar ookgelijk weer op de weg. Deze plantjesdag moet alleen voor leden zijnom geen grote niet te controleren toeloop te krijgen. Zo gezegd zogedaan.Om 11.00 uur waren de eerste leden aanwezig en dat liep de hele dagdoor tot 16.00 uur. Opmerkelijk was dat de bezoekende leden heelblij waren dat ze een uitje hadden en een paar andere mensen kondenontmoeten om mee te praten. In de nieuwsflits over deze plantjesdagwas al aangegeven welke plantjes er aanwezig waren. Dat maaktedat er gericht gezocht kon worden.Vermeld moet nog worden dat bijna alle zaden afkomstig waren vanSannie van der Heide. We waren ook heel blij met de planten die Teunop zijn sterfbed de vereniging geschonken heeft en die op dezeplantjesdag ook nieuwe eigenaren hebben gekregen.Al met al was deze dag een geweldig succes en is er totaal voor€ 377,00 aan donatie ontvangen voor de meegenomen plantjes/planten. An en Lies hebben veel werk gehad om deze plantjes op tekweken en zij hebben er voor gezorgd dat deze plantjesdag een grootsucces kon worden. Daarvoor An en Lies en ook de andere leden diehun bijdrage geleverd hebben, hartelijk dank namens Groei & BloeiStadskanaal. De faircommissie

Nieuwe leden
Wij heten de volgende leden vanharte welkom: Mw. T. Bals-Beikes, Sluiskade 22,MusselkanaalMw. H.Drenth, Heidenslegerweg2B, SellingenMw. R. Broekman, Tiekamp 21,DrouwenHr. C. Phielix, Veelerveensterweg87, Veelerveen 

 Wanneer u voor heteerst een leden-avond of activiteit bezoekt, wilt uzich dan melden bij één van debestuursleden?

Bloemschikken seizoen 2020-2021 

Vergevorderden Beginners/gevorderden 

Maandag  Dinsdag      

5 okt.   13 okt. 

2 nov.   10 nov.  Blok 1 

4 jan.   8 dec. 

 

1 feb.   9 feb. 

1 maart   9 maart  Blok 2 

12 april   13 april 

Aanvang van de lessen is  19.30 tot 22.00 uur. 

Inlichtingen bij Marijke Prikker  e-mail  marijkeprikker@hetnet.nl, Tel. 0599 564669. 

GENOEMDE DATA ZIJN UITERAARD AFHANKELIJK VAN DE ONTWIKKELINGEN VAN CORONA. 

De lessen worden gegeven aan de Engelandlaan 1,  

9501 AR  in Stadskanaal 

De kosten zijn voor leden Beginners/gevorderden € 30,00 

en niet leden €37,50 per blok van 3 lessen. Inclusief 

koffie/thee 

Kosten voor leden zijn  Vergevorderden € 35,00 en niet 

leden € 42,50 per blok van 3 lessen. 

Inclusief koffie /thee. 

Voor de inhaallessen worden de dames benaderd via e-

mail. 

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

www.editoo.nl


