
Nieuwsbrief afd. Stadskanaal e.o.

Kopij nieuwsbrief
Inleveren kopij voor de nieuws-brief november vóór 19 oktober. Dit kan per e-mail aan:k.prikker@hetnet.nl  of viaTel. 0599 564669  De volgende nieuws-brief zal begin no-vember wordenverzonden.

Agenda G&B
3 okt.: Plantenruilbeurs, 10.00uur op de Stonefarm, zie pag. 410 okt.: Tuinobject van glasmaken, zie pag.314 okt.: Herfststukjes makenvoor kinderen, zie pag. 428 okt.: Lezing Wiecher Huisman,zie pag. 831 okt.: Excursie Arboretum, ziepag. 3 en 8Zie ook onze website: www.stadskanaal.groei.nl ofFacebook

NB: Jaarprogramma
 Let op! Deze nieuwsbriefbevat het jaarpro-gramma van onze afdeling voorhet seizoen 2020-2021Zie pagina 4 en 5. Verstandig om deze editie tebewaren!
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Van onze Voorzitter
Vanaf maart is hetvoor Groei&Bloei eenhele stille periodegeweest. Geen acti-viteiten meer endaardoor elkaar nietmeer kunnen ontmoeten. Eenklein lichtpuntje was onze succes-volle plantjesverkoopdag.Maar dat gaat veranderen. Inoktober vangt ons jaarprogram-ma aan met diverse activiteiten.Dat zijn het bloemschikken, deplantenruilbeurs, een glasorna-ment maken, herfststukjes voorkinderen en de eerste lezing meteen excursie. We hebben voor ueen volwaardig en aantrekkelijkprogramma samengesteld net alsandere jaren en gaan ervanuit datalles gewoon doorgang kan vin-den.In deze Nieuwsbrief en op onzewebsite staat ons volledige jaar-programma.Jacques van Velsen, voorzitter 
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Exclusieve sierbestrating 

Bezoek onze showtuin of bekijk onze website 

Voorbosweg 15 

9528 TA  Buinen 

tel: 0599-212082 

www.bricksandstones.nl 

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. 
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Corona en Groei & Bloei
In deze nieuwsbrief staan alle activiteiten die in ons jaarprogrammavastgelegd zijn. Vanwege de Corona maatregelen vanuit het RIVMzullen wij de organisatie van de lezingen daarom moeten aanpassen.Dat betekent: VOOR LEZINGEN VAN TEVOREN EEN PLAATS RESERVEREN!Er kunnen maximaal 40 bezoekers op veilige afstand in de zaal zitten,daarom moet men zich van tevoren aanmelden via email (info@stads-kanaal.groei.nl) of telefonisch (06-48759631). Niet aangemeld bete-kent geen toegang tot de zaal. ALGEMENE CORONA REGELS1. Wanneer u Corona symptomen heeft zoals verkoudsheidsklachtenen/of verhoging, blijf dan  thuis en kom niet naar een activiteit2. Houd 1,5 meter afstand3. Schud geen handen4. Hoest en nies in de binnenkant van de elleboogWanneer de Corona maatregelen strenger worden, dan worden ookde regels voor een activiteit aangepast of wordt een activiteit afgezegd.Via Nieuwsflitsen houden we u op de hoogte van elke activiteit metvermelding welke regels er voor die betreffende activiteit gelden.

Enquête
Elke vereniging heeft te makenmet een tekort aan actieve men-sen. Vaak is dat vanwege angstdat men zich heel veel werk op dehals haalt. Om de verenigingdraaiende te houden is het be-stuur daarom vaak meer met uit-voeren dan met besturen bezig.Er zijn vele kleine taken/klusjesdie door vrijwilligers gedaan kun-nen worden. Op deze manierwordt het bestuur ontlast. Hetbestuur houdt daarom een enquê-te onder leden om te vernemenwie wil meedenken over het orga-niseren of meehelpen bij een ac-tiviteit/klusje. Verder wil het be-stuur Inzicht te krijgen in de be-langstellingsgebieden van deleden en de effectiviteit van decommunicatie. Daarom is er een enquête opge-steld, die via Internet ingevuldkan worden. Het invullen kostcirca 10 minuten. Leden die geenInternet hebben, kunnen op bij-eenkomsten een papieren versieinvullen.De link naar de enquête op Inter-net is: https://dashboard.enque-tetools.nl/enq/22156bdb5d2a91Eenvoudiger is het om naar onzewebsite www.stadskanaal.groei.nl te gaan. Daar staat op de ho-mepage een link naar de enquête.Jacques van Velsen

Glasfusion
Er kunnen weer workshops gege-ven worden ook al is het zeerbeperkt met het aantal deelne-mers. We beginnen met de eerste work-shop bij Gerard Weisbeek. Hijgaat ons leren om een mooi glas-object te maken voor in de tuin.Glas is een prachtig materiaal alsde zon erop schijnt, dus dat komtperfect uit voor onze tuinen.
Gerard verwacht ons 10 oktoberom half tien en verwelkomt onsmet koffie, hierbij legt hij ons uithoe we glas moeten snijden enover fusible glas.Daarna gaan we glas uitzoeken enbeginnen we met ons ontwerp.Om 12 uur houden we een lunch-pauze en 's middags kunnen weons werkstuk afmaken. Gerard gaat ze daarna afbakkenmet een stookproces van 17 uurper object. Dus helaas we kunnenze niet meteen mee naar huisnemen en moeten er even opwachten.Opgeven bij Marjo
 

Excursie arboretum
Naar aanleiding van onze lezingop 28 oktober hebben we op za-terdag 31 oktober een excursie inhet arboretum Arcadië van WiegerHuisman.Een goed doordacht ontworpenarboretum wat rust uitstraaltwaar de sfeer in perfecte harmo-nie is. Arboretums kunnen somswat saai zijn, maar dat kan ik vandeze absoluut niet zeggen. Voorde excursie kunt U zich weer aan-melden bij Marjo.

De pen doorgeven
Op een morgen werd ik gebeld door Cock Alblas. Of ik ook eenstukje in de nieuwsbrief van G&B wilde schrijven. Ze begon met: jehebt een leuke tuin en je kunt het wel. Dat zijn alle twee stellingendie  twijfelachtig zijn. Ten eerste vind ik mijn tuin niet zo heel mooien ten tweede heb ik nog nooit een stukje voor een tuinblad geschre-ven. Wat is er dan niet mooi aan mijn tuin. Nou hij doet nooit wat ikwil. In gedachten zie ik weelderige rozen en mooie volle vaste plantenin de borders. Waarom lukt het mij dan niet. Toen wij in  Vlagtweddekwamen wonen stak een oude buurman zijn hoofd over de heg metde woorden “Hier wil niks gruien”. Met andere woorden doe geenmoeite, het lukt je toch niet. Dat had hij niet moeten zeggen wantnou ben ik al 20 jaar bezig om het tegendeel te bewijzen.  De rozendoen het niet tenzij je van bruine spikkels op het blad houdt. Desieruien die bij anderen woekeren, komen niet terug, van de bollendie ik in de herfst in de grond stop komt sowieso de helft maar op.Leverkruid normaal gesproken een makkelijke plant, twee sprieten.Speenkruid daarentegen doet het goed evenals de paardenbloemenin het gazon. Mos doet het ook goed trouwens. Maar waarom doe ikdan al die moeite. Waarschijnlijk omdat  ik tevreden met de kleinemeevallertjes zoals de kamperfoelie die zo heerlijk geurt of de dagle-lies maar zeker het contact met andere tuinliefhebbers. Vooral detuinclubjes in de zomer geeft veel voldoening want dan zie ik dat ikniet de enige ben met tuinproblemen.Gepke Bossen, ik geef de pen door aan Elly Bulles
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Lezingen Seizoen 2020-2021 

 

Woensdag 28 oktober 2020: Wiecher Huisman – Het arboretum en bijzondere planten  

Wiecher Huisman heeft een fascinatie voor bomen en heeft in Gasselte een groot arboretum “Arcadie” aangelegd. 

Door de grote collectie van meer dan 1000 plantensoorten is Arcadië in elk seizoen aantrekkelijk wat hij met mooie 

foto’s laat zien.  Zaterdag 31 oktober is er een excursie naar het arboretum. 

 

Dinsdag 1 december: Geert de Vries – Vogels in de winter 

Voor de pauze staan vogels in de tuin centraal. Welke vogelsoorten zijn ‘s winters in bijna alle tuinen te zien? Na de 

pauze staat de groep vogels die ’s winters in het buitengebied verblijven centraal. Er wordt veel boeiende informatie 

over het gedrag van deze vogelsoorten gegeven. 

 

Woensdag 27 januari: 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. 

  

Woensdag 24 februari: zadenruilbeurs met een lezing van Nienke Plantinga – Avontuurlijk tuinieren 

Beleef het mee in deze interactieve lezing en deel ook je ervaringen en check of je ook al een TUINAVONTURIER 

bent! Tuinieren moet geen oorlog tegen de natuur moeten zijn, maar juist een samenwerking. Het is een van de 

boodschappen van het 'Avontuurlijk tuinieren'.  

  

Dinsdag 30 maart: Piet Boersma – Engelse tuinen in 3D 

Engelse tuinen zijn zeer beroemd: zowel de ligging, de aanleg en de plantenkeuze getuigen van veel smaak en 

kennis. In een 3D-presentatie laat Piet Boersma ons genieten van zijn schitterende foto’s in 3D. 

 

Dinsdag 27 april: Marianne Joosten – Iris en Hemerocallis 

Marianne Joosten geeft een beamerpresentatie over Irissen, Hemerocallissen en over hun bedrijf. Ook zal ze 

vertellen waar de planten kunnen staan in de tuin; denk aan de grondsoort, zon of schaduw en droog of nat en hoe 

te verjongen. Zij zal ter plekke een demonstratie geven hoe de planten kunnen worden vermeerderd door delen of 

scheuren. 

 

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

Zaal ‘De Eendracht’, Poststraat 30 te Stadskanaal. 

 

Activiteitenkalender Seizoen 2020-2021  
 

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

telefonisch 06 – 460 13 365. 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 rekeningnummer:  

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. 

 

Zaterdag 3 oktober:  Plantenruilbeurs om 10.00 uur 

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

  

Zaterdag 10 oktober: Tuinobject van glas maken 

Onder leiding van: Gerard Weisbeek 

Locatie:  Zuidopgaande 115, 7913 TL  Hollandse Veld, Kosten:  € 47,50 

Aantal deelnemers:  maximaal 4 

 

Woensdag 14 oktober: 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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Zaterdagochtend 31 oktober: Excursie Arboretum ‘Arcadie’ om 10.30 uur 

Onder leiding van: Wiecher Huisman 

Locatie: Gieterweg 11a, 9462 TC  Gasselte 

Kosten: leden € 5,00 en niet-leden € 7,50, aantal deelnemers: maximaal 15  
 

Maandag 14 december: Een kerststuk maken van 19.30 - 21.30 uur 

Onder leiding van:  Lineke Hummel 

Locatie:  Schoolgebouw Ubbo Emmius, Engelandlaan 1, Stadskanaal 

Kosten:  leden € 27,50 en niet-leden € 32,50 (incl. materialen, koffie/thee met iets lekkers) 

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

Aantal deelnemers: maximaal 12 In verband met de aanschaf van materialen uiterlijk 7 december het geld 

overmaken! 
 

Woensdag 16 december: Kerststukjes maken met kinderen van 14.00 - 16.30 uur 

Locatie:  Openbare bibliotheek, Continentenlaan 2, Stadskanaal 

Kosten:  € 2,00 per stukje 
 

Januari: Textiel verven met plantenbladeren (nadere informatie volgt nog) 

Onder leiding van: Christina Fokkema 

Locatie:  Jipsingboermussel 54, 9563 TC  Ter Apelkanaal 

Kosten:  € 37,50 

Aantal deelnemers:  maximaal 4 
 

 

Maandag 1 maart: Oorwurmenpotjes maken van klei om 19.00 uur 

Onder leiding van:  Sidona Blaakmeer 

Locatie:  Mast 17, 9501 KB  Stadskanaal, kosten:  € 28,00 voor drie oorwurmenpotjes te maken en daarna op een 
zaterdag raku stoken. Aantal deelnemers: maximaal 5 
 

Woensdag 31 maart: Paasstukjes maken met kinderen van 14.00 - 16.30 uur 

Locatie:  Openbare bibliotheek, Continentenlaan 2, Stadskanaal 

Kosten:  € 2,00 per stukje 
 

Zaterdag 10 april :  Plantenruibeurs om 10.00 uur 

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

April :  Wandelpluktocht  

Nadere informatie volgt nog. Zie de website. 
  

FAIR zondag 2 mei van 11.00 - 16.00 uur in “De Hondsrugtuin” van Geert en Ginie Klooster, 1e Exloërmond 12 te 

Exloërmond.  
 

Zaterdag 16 mei: Lentewandeling met gids om 10.00 uur 

Onder leiding van:  Willeke Sprokholt. Locatie:  Parkeerplaats De Strubben aan de weg van Anloo naar Schipborg, ca. 

2km nadat u Anloo uitgereden bent. Duur:  circa 2,5 uur en circa 5,5 km. Kosten:  leden € 10,00 en niet-leden € 12,50 

Aantal deelnemers:  maximaal 12 
 

Zaterdag 12 en zondag 13 juni: 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  
 

Zaterdag 19 en zondag 20 juni: Landelijk open tuinen weekend. In de nieuwsbrief van mei/juni 2021 worden de 

deelnemende tuinen van beide weekenden vermeld. 
 

Een zaterdag eind juli 2021: Tuinreis 

In de nieuwsbrief van maart 2021 en op de website worden nadere gegevens bekend gemaakt. 
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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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Open TuinenWeekend
Het Open Tuinen Weekend op 25en 26 juli was een groot succes.De 12 tuinen die open warenhebben bij elkaar ruim 1100 tuin-bezoeken gehad. Wanneer weaannemen dat iedere bezoeker 3à 4 tuinen bezoekt, dan waren ertoch ruim 300 mensen op pad. Zaterdagmiddag was er nog even-tjes regen, maar zondag was eenschitterende dag met volop zon.Alle tuineigenaren hadden zichgoed voorbereid op het bezoek i.v.m. de Corona. Er was een apar-te ingang en uitgang en indiennodig was er een looproute aan-gegeven. De bezoekers hieldenzich keurig aan de 1,5 meter af-stand. De tuineigenaren warenallemaal zeer tevreden over debezoekersaantallen en vooralover de gezelligheid die het geeftom mensen in je tuin te ontvan-gen. Het gezellig bij elkaar zittenonder het genot van een kopjethee of koffie was nu niet moge-lijk. Dat was toch wel een gemis,maar op 1,5 meter afstand kon jetoch nog gezellig met elkaar pra-ten en vragen stellen en beant-woorden. Opvallend was dat tuinen die nietopen waren toch bezoekers kre-gen. Men kijkt blijkbaar niet altijdop de website voor men op padgaat. Deze ‘onverwachtse’ bezoe-kers mochten wel alleen in de tuinrondlopen. Van de Open Tuinen Estafette iser nu nog een weekend en wel datvan Appingedam/Delfzijl op za-terdag 22 en zondag 23 augus-tus. Op de website www.opentui-nenestafettegroningen.nl kunt uzien welke tuinen open zijn.
Bedankt

 Deze nieuwsbriefwerd mede mo-gelijk gemaaktdoor: Rabobank Zuiden 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 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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Nieuwsbrief digitaal

OPROEPGeef aan het secretariaat door dat u de Nieuwsbrief ook digitaal wilt ontvangenvia email: info@stadskanaal.groei.nl

De kosten voor het drukken en verzenden van de Nieuwsbrief zijn vrij hoog. Die bedragen ongeveer 1/3van onze totale jaaruitgaven. In de jaarvergadering is er over gesproken om deze kosten omlaag tebrengen via minder papieren en meer digitale Nieuwsbrieven.Van de 215 Nieuwsbrieven worden er 200 per post verstuurd en 15 digitaal. U kunt meehelpen de kostente verlagen door aan ons door te geven dat u ook de Nieuwsbrief digitaal wilt ontvangen. Dat kan dooreen email te sturen naar info@stadskanaal.groei.nl.  Op onze activiteiten zullen we een aantal papierenNieuwsbrieven beschikbaar stellen, mocht u dat toch fijner lezen vinden.Het bestuur gaat daarnaast onderzoeken of we de bezorgkosten van de papieren nieuwsbrieven (5 x perjaar) omlaag kunnen brengen door ze te laten rondbrengen door vrijwilligers.

  

Het arboretum en bijzondere planten 
Woensdagavond 28 oktober 2020aanvang 19.30 uur, spreker Wie-cher Huisman.Direct bij de ingang van ArboretumArcadië staat een grote zwerfkei.In de steen is een tekst gebeiteldin Chinese karakters: DE GEDACH-TE HEEFT ZICH GEMANIFESTEERD.Dat is precies wat hier op deze plekin Gasselte is gebeurd. Een droomwerd een concrete gedachte en daarna werkelijkheid. Naast alle tuinendie Wiecher Huisman al ontworpen en gerealiseerd heeft, werkt hijsinds 2007 aan deze droomtuin, Arboretum Arcadië. Een planten- encollectietuin van een halve hectare groot, gelegen aan de oude wegtussen de Drentse dorpen Gieten en Gasselte. Japanse invloeden en Feng ShuiHet begon met de profilering van de voormalige landbouwgrond. Doorniveauverschillen in het terrein aan te brengen, werden natuurlijkmeanderende paden, trappartijen en turfborders mogelijk. Daarnabegon het invullen, componeren en toch weer veranderen; een tuinis nooit af. Bij de aanleg werden de uitgangspunten van Feng Shui alsleidraad gebruikt. Rust, evenwicht, harmonie.Inmiddels is de tuin tot wasdom gekomen. Vol niet-alledaagse bomen,heesters, rododendrons, azalea’s en coniferen. Diverse verzamelin-gen, zoals de collectie eiken die meer dan 50 varianten kent. De routeleidt langs verrassende paadjes, met spannende plantcombinaties vanschaduwplanten, grassen en varens, mooie doorkijkjes en stijlvolleornamenten. CORONA MAATREGELU moet zich van tevoren opgeven om een plaats te reserveren voordeze lezing. Dat kan via email (info@stadskanaal.groei.nl) of telefo-nisch (06-48759631). Er zijn maximaal 40 plaatsen en vol is vol.Op zaterdag 31 oktober 2020 is er om 10.30 uur een excursie in hetarboretum Arcadië.

Enquête 
Heeft u de enquêteal ingevuld? Ga naar de link oponze homepage. Zie pag. 3

Facebook
  Wellicht nog niet bijiedereen bekend maaru kunt onze afdelingook volgen via Fa-cebook.

Groei en Bloei Stadskanaal. Zo blijft u snel op de hoogte vanonze activiteiten!

Nieuwe leden
Wij heten de volgende leden vanharte welkom:Mw. R. Auwema - Monis,Hoofdstraat 42, BuinenMw. A.B.M.Heinhuis,Westerstraat 159, Ter ApelMw. N. de Ridder, Gasselterboer-veen 22, GasselternijveenMw. A. Steenvoorde, Zandtanger-weg 81, MusselMw. B. Wolf-Huizing, Dorpsstraat29, EesWanneer u voor het eerst eenledenavond of activiteit bezoekt,
wilt u zich dan melden bij één vande bestuursleden?
 

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

www.editoo.nl


