
Nieuwsbrief afd. Stadskanaal e.o.

Agenda G&B
5 jun.: Plantenruilbeurs27 apr: Lezing ‘Iris en Hemero-callis’ *26 mei. Lezing 'Avontuurlijk tui-nieren' *12-13 juni: Estafette Open Tui-nen Weekend van Stadskanaal29-20 juni: Landelijk Open Tui-nen Weekend* Vooraf aanmelden via de web-site verplicht!www.stadskanaal.groei.nl ofFacebook

Kopij nieuwsbrief
Inleveren kopij voor de nieuws-brief juni vóór 20 mei. Dit kan per e-mail aan:k.prikker@hetnet.nl  of viaTel. 0599 564669  De volgende nieuws-brief zal mediojuni worden ver-zonden.

Bedankt
 Deze nieuwsbriefwerd mede mo-gelijk gemaaktdoor: Rabobank Zuiden Oost Gro-ningen en al onze adverteerders. Bedankt namens al onze leden.

11 april 2021

april 2021
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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. S. Klein, Noorderdiep 132,ValthermondHr. B. Blaak, Hoofdkade 7,Buinerveen    Hr. J. van der Koog, Dorpsstraat46, Eexterveen    Mw. E. Mulder-Dubbelboer,Bonnerveen 25, Gieterveen    Mw. J. Kalenda, Odoornerstraat17, Ees 
  

Van onze Voorzitter
 De lente is begonnen en dat zien we duidelijk inde tuin. Voorjaarsbollen bloeien, tulpen komeneraan, de knoppen van de fruitbomen zwellenreeds. Wanneer de borders nog niet opgeruimdzijn, wordt het tijd om dit te gaan doen om allebloeiende bollen goed tot hun recht te latenkomen en in de moestuin kunnen de tuinbonende grond in. Wanneer we in de tuin bezig zijndenken we niet aan Corona en genieten we zoals andere jaren van alhet nieuws en de vogels die we horen.Hoe het in deze tijd met onze Groei & Bloei activiteiten verder gaat,kunt u lezen in deze nieuwsbrief. Wij hopen dat er snel op een veiligemanier meer mogelijk is, zodat we elkaar weer kunnen ontmoeten bijeen lezing of in een tuin.Jacques van Velsen, voorzitter 

 

 

 

 

Voorzitter:      Secretaris (a.i.):  
Jacques van Velsen    Ria Blom 
 0049(0)4963-916881     0599-323122  
 jacquesvanvelsen@gmail.com   info@stadskanaal.groei.nl 
 
Penningmeester (a.i.):    Bestuurslid/Activiteiten:  
Marten Kroon     Marjo van Eck 
 0599-322623              0599-324288  
 marten.kroon@kpnplanet.nl    marvaneck@hotmail.nl 
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Tuinkring:   Open Tuinen:   <  Tuinreis:  > 
Marjo van Eck  Jacques van Velsen  Elly Sol   Aafje Boer 
 0599-324288   0049(0)4963-916881   0599-621258   0599-324322 
marvaneck@hotmail.nl   jacquesvanvelsen@gmail.com     ellysol@gmail.com  a.w.boer-  

moorlag@hotmail.nl 
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Bloemschikcoördinator:      <      Activiteitencommissie:  > 
Marijke Prikker          Vacature  Marjo van Eck 
 0599-564669             0599-324288 
 marijkeprikker@hetnet.nl            marvaneck 
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Ledenadministratie:   Verzorging bloemstukjes: 
Roelf Holtjer    Renny Pijper 
 0599-616236     0599-622196 
 roelf-kmtp@hetnet.nl     renskewiekens@outlook.com 
 

 

Zie ook onze website: www.stadskanaal.groei.nl 

Bestuur 

Commissies 

Gidsen rondbrengen
Vorig jaar is eengroot deel van deOpen Tuinen Esta-fette Gids rondge-bracht door eenaantal vrijwilligers.Dat heeft veel ver-zendkosten uitgespaart en voorde rondbrengers een gezondefietstocht.Ook dit jaar willen we weer demeeste gidsen laten rondbrengendoor leden. Degenen die vorig jaarmeegedaan hebben zal ik per-soonlijk benaderen of ze dat weerwillen doen. Maar er zijn nog meervrijwilligers nodig. Wilt u meehel-pen om gidsen bij u in de buurtrond te brengen geef dat dan evenaan mij door.Het rondbrengen is niet aan eendag gebonden en gebeurt in deeerste helft van mei.Jacques van Velsen

Jaarvergadering en presentaties van leden
De jaarvergadering die op 27 januari geen doorgang kon vinden, wordtnu gehouden op woensdag 29 september 2021 in de Eendracht.De vorige jaarvergadering in 2020 is dit heel goed bevallen endaarom willen we opnieuw twee leden vragen om een korte presen-tatie te houden over hun hobby, hun tuin of tuinen, hun reis of eenander interessant onderwerp. Denkt u nu dat lijkt me leuk zo’n korte presentatie te geven, meldt udan bij de secretaris.Heeft u hulp nodig om uw presentatie samen te stellen, dan is dataltijd te regelen.
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Corona en Groei & Bloei activiteiten
1. Plantenruilbeurs zaterdag10 aprilDeze wordt verplaatst naar zater-dag 5 juni en wordt weer gehou-den op de Stonefarm. Over hoede ruilbeurs precies gaat verlo-pen, wordt u geïnformeerd viaemail met een digitale Nieuwsflits.U wordt verzocht de plantjes(liefst in potjes) te voorzien vande naam. Dat is voor de ontvangerwel zo prettig, want de ervaringleert dat je zoveel namen hoorten wilt onthouden dat je thuis gaattwijfelen. Er zijn plantenlabelsmet een stift aanwezig.
2. Wandelpluktocht in aprilWordt gezien als een evenementen mag daarom niet doorgaan. Dewandelpluktocht wordt verscho-ven naar volgend jaar.
3. Lezing ‘Iris en Hemero-callis’ dinsdag 27 aprilTot nu toe konden de lezingen nietdoorgaan, omdat de Eendrachtgesloten is. Hoe het eind april is,is nu nog niets over te zeggen.Wanneer de horeca open mag, isook de Eendracht weer open enmogen waarschijnlijk 30 mensenbij elkaar komen. Informatie overde lezing vindt u in deze nieuws-brief.Vergeet niet dat u zich moet aan-melden om deze lezing te mogenbijwonen.
4. Fair zondag 2 meiOok dit evenement mag nietdoorgaan van de veiligheidsregioGroningen. We zullen moetenwachten tot volgend jaar beginmei.Dit houdt ook in dat het plantjesopkweken voor de fair niet meernodig is. Bent u er al mee begon-nen, dan kunt u andere mensenmisschien blij maken en ze ookmeenemen naar de ruilbeurs.

5. Lentewandeling 16 meiIs verschoven naar het najaar enwordt dus een herfstwandeling.
6. Estafette Open TuinenWeekend van Stadskanaal 12en 13 juniNa 1 juni kunnen open tuinenweekenden doorgaan, ofwel inStadskanaal zijn in het weekendvan 12 en 13 juni in totaal 16tuinen open. Welke? Dat kunt uvinden op de website www.open-tuinenestafettegroningen.nl en inde estafettegids die alle ledenthuis bezorgd krijgen. U moet erwel rekening mee houden dat eri.v.m. Corona de volgende regelsgelden wanneer u een tuin be-zoekt:* Er is een looproute* Houd 1,5 meter afstand* Kom alleen of met huisgenoot* Er wordt geen koffie/thee ge-schonken* Geen toiletbezoek* Wanneer het te druk wordt inde tuin even wachten in de auto
7. Landelijk Open TuinenWeekend op 19 en 20 juniOok dit weekend kan doorgaan.Zie punt 6 voor meer informatie.
8. Tuinreis eind juliHet is ook voor onze tuinreis on-zeker of die door kan gaan. Wemogen ervan uitgaan dat veel vanonze leden dan gevaccineerd zijnen een groep mensen buiten weerop pad mag gaan. Of dit zo is,moeten we afwachten 9. De tuinkringenNet zoals alle voorgaande zomersga ik ervan uit dat we weer eenprachtige zomer krijgen met heelveel tuinplezier! Ik denk dat hetovergrote deel van onze leden dangevaccineerd is en daarom willenwe de tuinkringen door laten

gaan. Dit keer met kleinere groe-pen van ongeveer tien mensenzodat je in elke tuin toch iets meerruimte creëert voor elkaar. (Na-tuurlijk kan dit alleen gebeurenals het RIVM dit toestaat, dezeregels leven wij na.) Omdat wekleinere groepen willen makenhebben we misschien wat meertuinkringleiders nodig, dus schroomniet en meld je bij mij aan om elkeweek of een keer in de veertiendagen het aanspreekpunt te zijnvan een stel enthousiaste tuinlief-hebbers.Vanaf nu kun je je bij mij weerinschrijven voor de tuinkringenmet een duidelijke vermeldingvan adres, telefoonnummer ene-mailadres en tevens naar welkeavond je voorkeur uitgaat, dins-dag of woensdag. Voor eventuelevragen kunnen jullie mij altijdbellen 06 46 01 33 65.Aanmelden via email: marva-neck@hotmail.nlMarjo Extra lezing woensdag 26 meiAvontuurlijk tuinieren doorNienke PlantingaEind februari kon de lezing vanNienke Plantinga geen doorgangvinden vanwege de lockdown.Zolang de horeca gesloten is, iszaal De Eendracht ook gesloten.Het bestuur gaat ervan uit dateind mei de lockdown ten einde isen er weer lezingen georgani-seerd kunnen worden.Nienke Plantinga was bereid omhaar lezing op 26 mei alsnog tekomen geven. Informatie over delezing kunt u vinden in de Nieuws-brief van januari op bladzijde 5 ofop de website onder agenda.Voor deze lezing moet u zich welvan tevoren aanmelden. Dat kanvia het aanmeldformulier op dewebsite of via email naar info@-stadskanaal.groei.nl.

Gardenista
In de vorige nieuwsbrief stond eenoproep voor Gardeneista. Vanwe-ge Corona is Gardenista uitgesteldnaar 22-26 september.
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Lang leve de grasmat 

Een gazon (gras) is volgens van Dale “geschoren grasperk”. Het 

gras dat we daarvoor nodig hebben is wel het moeilijkste plantje 

in onze tuin, met  zijn vele ziekten en plagen. Voor ons gazon 

gebruiken we een tiental rassen, weer verdeeld in vele soorten, 

zoals Engels raaigras Roodzwenk e.v.a. Het bekendste grasje is 

het straatgras, een eenjarig grasje dat zich razendsnel 

vermeerdert door uitzaaien. Reeds een maand na kieming 

produceert ze al weer een zaadpluim. Een groot deel van onze 

oudere sportvelden en gazons bestaat voor een deel uit 

straatgras. Straatgras is droogte gevoelig en sterft in een droge 

periode af om na een regenbui razendsnel de lege plek weer  in 

te nemen. Het mooie van gras is zijn betredingsresistentie. 

Daardoor uiterst geschikt voor sportvelden, gazons en bermen. Gazons geven een ruimtelijk effect in de tuin, wat is 

er mooier dan een donkergroen onkruidvrij strak geschoren gazonnetje. 

Wat is er nodig voor een mooi gazon? 

AANLEG:  Zorg dat de grond goed bewerkt is en vrij van wortelonkruiden, vlak geharkt en voorzien van een 

voorraadbemesting in de vorm van kunstmest of organische mest. Als zaadmengsel kunnen we kiezen uit een 

sportveldenmengsel, speelgazon of siergazon. De eerste twee zijn grove grassen die snel groeien en zich herstellen. 

Siergazons zijn veelal naaldgrassen, moeilijk te maaien en traag groeiend maar wel droogte resistent. Vroeger 

noemden de zeismaaiers het hondenhaar en de betredingsresistentie is beduidend minder. Al deze soorten zijn ook 

te krijgen als graszoden. Graszoden leggen is een precies werkje en nogal prijzig maar wel direct resultaat. Voor 

beiden geldt : vergeet de beregening niet. 

BEMESTING: Gras heeft veel voeding nodig! Het gemaaide deel moet immers steeds weer worden aangevuld. Voor 

mulchen geldt dit in mindere mate. Bij bemesten het volgende schema aanhouden: Kalk zaaien we in de herfst 2 kg 

per are en nooit met andere meststoffen gebruiken, dan gaan veel voedingsstoffen verloren. In het voorjaar 

bemesten met een kunstmeststof N-P-K 12-10-18 en wel 2 kg per are. Herhaal dit twee of drie keer, afhankelijk van 

de groei en neerslag, met tussenpozen van twee tot drie maanden. Ook controleren of er magnesium in de meststof 

zit. Dit is een sporenelement dat voor een diepgroene kleur zorgt. Ook kun je gebruik maken van een organische 

meststof. Deze werkt langzaam en voorkomt een groeipiek. 

ZIEKTEN EN PLAGEN:  Eindelijk een mooi diepgroen gazon en dan ontstaan er van die gele plekken. Als oorzaak 

kunnen dat insectenlarven zijn van de meikever (engerlingen), ritnaalden (larve van de kniptor), emelten (larven van 

de langpootmug) en rouwvliegen (larve van de zwarte muggen). Al deze larven leven van de graswortels, die er voor 

zorgen dat het gras los komt te liggen en in een droge periode verdroogt.  

SCHIMMELS:  Tot slot kunnen grassen aangetast worden door schimmels zoals Rooddraad, met kleine roze pluisjes 

bij vochtig weer. Het gras sterft dan pleksgewijs af. Bij Sneeuwschimmel zie je ‘s morgens in de dauw witte pluisjes 

en ook hiervan sterft het gras pleksgewijs af. Heksenkringen zijn kleine paddenstoeltjes in een kring die elk jaar 

groter wordt. Na verloop van tijd krijg je een gele afgestorven ring. 

Al deze kwalen  kunnen door de amateur moeilijk, zo niet worden bestreden. De enige optie is het gras in een 

optimale conditie te houden dan is er dan best mee te leven. 

MAAIEN:  Maaien is een van de belangrijkste onderhoudswerkzaamheden. Dit kan met een kooimaaier , een 

machine die het gras afknipt en een prachtig beeld geeft van de grasmat. 

Nadeel: duur en moeilijk in onderhoud, maar dit gaat natuurlijk niet op voor het duwertje. De cirkelmaaier, een 

relatief goedkope machine die het gras er door ronddraaiende messen afslaat. Zorg ervoor dat de messen altijd 

scherp zijn anders krijg je een witte waas over het gazon. Bij goed groeiend gras twee keer per week maaien. Niet te 

hoog, 4 cm is een mooie maat. Een keer per jaar verticuteren met een hark of machine. De viltlaag komt dan los en 

verbetert de luchttoetreding tot de bodem. Ook het aanwezige mos wordt meegenomen. 

Beluchten van het gazon door middel van een prikker of riek is een goede zaak. 

Tot slot : Geniet van je gazon! Je kunt er heerlijk bij warm weer na gedane arbeid op zonnebaden, ravotten of spelen 

met de kinderen. 

 

Tinus Scheltens 
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Lezing door Marianne Joosten op 27 april 
Marianne Joosten heeft één van de grootste collecties Irissen enHemerocallissen – beter bekend als daglelies – in Europa. Duizendensoorten beheert en verkoopt ze, waarvan de meeste in haar enormeshowtuin in Rutten (Flevoland) zijn terug te vinden. Aan de hand vaneen beamerpresentatie zal ze ons vertellen over Irissen, Hemerocallis-sen en over hun bedrijf. Ook zal ze vertellen waar de planten kunnenstaan in de tuin; denk aan de grondsoort, zon of schaduw en droogof nat en hoe te verjongen. Iris (Godin van de regenboog)De grootste groep is de Iris germanica en wordt ook wel de baardirisgenoemd.Deze wordt onderverdeeld in de groepen dwerg-, middel- en hogebaardirissen. De collectie bestaat uit ruim 1300 cultivars. Dit zijnIrissen die in Frankrijk erg veel voorkomen. Deze moeten veelal droogstaan.Maar er zijn ook soorten die juist geschikt zijn voor het moeras enzelfs voor in de vijver namelijk Iris sibirica (ongeveer 50 soorten) enIris ensata (de Japanse irissen met ongeveer 90 soorten). Hemerocallis (schoonheid van een dag ofwel daglelie)Er is een grote variëteit aan Hemerocallissen, vroege, late en zelfsherfstbloeiers. Het zijn planten die al duizenden jaren worden ge-kweekt en via de handelsroutes uit Azie naar het westen zijn gekomen.Vroeger werden ze gebruikt als voedsel of medicijn (kalmerende ei-genschappen). Zij behoren tot de leliefamilie samen met o.a. hosta’s,vuurpijlen, aloë en natuurlijk de echte (bol)lelies.De daglelie is fantastisch te combineren met een grote diversiteit aanvaste planten, maar ook met siergrassen en bamboe en canna’s. Naastsnijbloem is de enkelbloemige Hemerocallis als garnering te gebruikenen ook goed eetbaar. Let op: Voor deze lezing moet u zich wel van tevoren aanmelden. Datkan via het aanmeldformulier op de website of via email naar info@-stadskanaal.groei.nl.

Schoonmaken terras
Heerlijk in de tuin bezig en danineens komt je de azijnlucht tege-moet. Buren die met schoon-maakazijn hun terras van groeneaanslag aan het ontdoen zijn. Ikpak mijn boeltje op en ga naarbinnen, die lucht slaat op mijnkeel. Dus niet goed zou je denken.Dat blijkt ook zo te zijn. Zoals ookal op de website geschreven staat,“verbiedt” de overheid het ge-bruik van schoonmaakazijn enchloor om het buiten terras/tegel-werk schoon te maken. Dezemiddelen zijn bedoeld om binnente gebruiken. Het is alleen zojammer dat ze er geen ruchtbaar-heid aan geven. De concentratie van azijn, ook alsdeze verdund is, is nog veel tehoog voor het bodemleven en deomgeving. Natuurazijn is evenschadelijk als gewone schoon-maakazijn. De middelen die voorgroene aanslag in de handel zijnop basis van azijnzuur hebben eenhele lage concentratie en zijngoedgekeurd. G-even daarom deminste schadeaan de omge-ving. Voor informatie over dit onder-werp kijk op de website.Met dank aan Hoogeveen voor hetmogen overnemen van dit inte-ressante artikel.

Corona regels bij Groei & Bloei activiteiten
Afdeling Stadskanaal wil proberen net als andere jaren een volledigprogramma aan te bieden. Dat kan alleen wanneer bij elke activiteitde RIVM-maatregelen leidend zijn. Wanneer u Corona symptomen heeft zoals verkoudsheidsklachten en/of verhoging, blijf dan thuis en kom niet naar een activiteit.

* Houd 1,5 meter afstand* Desinfecteer uw handen* Schud geen handen* Draag een mondkapje* Hoest en nies in de binnenkant van de elleboogBij elke activiteit zullen we op de website aangeven welke regels ergelden. VOOR LEZINGEN VAN TEVOREN EEN PLAATS RESERVERENWanneer een lezing doorgaat mogen er maximaal 30 bezoekers opveilige afstand in de zaal zitten, daarom moet men zich van tevorenaanmelden via het AANMELDINGSFORMULIER op onze website www.stadskanaal.groei.nl of via email (info@stadskanaal.groei.nl) of tele-fonisch (06-48759631). Niet aangemeld betekent geen toegang totde zaal. Op dit moment zijn de Corona-regels zodanig dat er geen lezingengehouden kunnen worden. Zaal De Eendracht is gesloten. Op onzewebsite vindt u de laatste informatie over of een activiteit doorgangkan vinden.
- 5 -



Meer dan 4000 2de hands boeken bij: 

De boekenzolder 

 

Leemdobben 8, 9551 AR  Sellingen 
 

Open op afspraak: telefoonnr. 

06-362800010 
Email deboekenzolder@gmail.com 

 

Naslagwerken  Handwerkboeken  Romans 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detectives     Studieboeken     en nog veel meer 

Kom even langs als je van boeken houdt! 
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Voorjaarsactie,vanaf nu t/m 19 mei
Ook dit jaar heeft Groei & Bloeiweer een voorjaarsactie voornieuwe leden die zich bij de afde-ling aanmelden. Diehebben namelijk eenvoordeel boven nieuweleden die via de lande-lijke website binnenko-men: via de afdelingkrijgen zij een cadeauEN korting, en via www.groei.nl moeten zij kie-zen tussen het cadeauOF de korting.Het geschenk bij de Voorjaarsac-tie 2021 is de Felco 14 snoei-schaar, een mooie schaar die ookgeschikt is voor mensen met eenwat kleinere hand. Deze is in 2019ook al een poos aangeboden endat was succesvol.Helaas is het dit jaar, in verbandmet afspraken met Felco, nietmogelijk om de schaar met grotekorting aan te bieden aan alleleden. Het aanbieden van deschaar aan onze leden tegen onzeinkoopsprijs wordt gezien als on-eerlijke concurrentie met de regu-liere verkooppunten van Felco.Jammer, maar wel een beetje tebegrijpen. Wat houdt de actie in?Nieuwe leden ontvangen het april-of mei-nummer gratis. Zij ontvan-gen tevens gratis de Felco 14snoeischaar ter waarde van€ 52,-. Deze wordt altijd nagezon-den.Voor de rest van het jaar 2021betalen zij nog:-  met het aprilnummer (18 maartt/m 21 april, betalen vanaf mei):€ 38,95 in plaats van € 52,-; eenkorting van ruim € 13,--  met het meinummer (22 aprilt/m 19 mei, betalen vanaf juni):€ 32,95 in plaats van € 44,-; eenkorting van ruim € 11,- Een super actie om nieuwe ledente werven! Inschrijfformulierenkunt u bij onze secretaris aanvra-gen (info@stadskanaal.groei.nl of0599-323122) of op onze websitedownloaden (www.stadskanaal.groei.nl). Het ingevulde inschrijf-formulier weer bij een van debestuursleden inleveren of viaemail naar de secretaris opsturen.
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Johan Schuitema 

Zandtangerweg 46 

9584 AL    MUSSEL 

Tel: 0599 - 454214 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EEN PIEKFIJN GAZON IS DIEPGROEN EN MOSVRIJ! 

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

Ideale toepassingsperiode:  maart / april / mei  

 

TIP: het is mogelijk om bij ons 

een verticuteermachine te 

huren. De kale plekken die zullen 

ontstaan na het verticuteren zijn 

te herstellen door wat graszaad 

bij te zaaien in combinatie met          

DCM Vivimus voor Gazon. 

Om het grootste gedeelte mos en oude grassen uit uw 

gazon te verwijderen, is het raadzaam om te gaan 

verticuteren. Dit moet gebeuren bij droog weer. Het beste 

resultaat krijgt u door eerst in de lengte, en daarna in de 

breedte te gaan verticuteren. Na het verticuteren strooit 

u DCM Gazon Pur! Dit is een meststof en mosdoder in 

één. De laatste restjes mos die nog zijn blijven zitten, 

zullen afsterven. Tevens bevat het product de juiste 

voedingsstoffen (N-P-K) voor een goede, dichte hergroei 

en een diepgroene kleur van het gras met een nawerking 

van maarliefst honderd dagen. DCM Gazon Pur is in 

kruimelvorm en perfect gelijkmatig en stofvrij te strooien. 

 

JJoohhaann  SScchhuuiitteemmaa  

gerwin@johanschuitema.nl  

 

 

 

Mosgroei in het gazon is een groot 

en veelvoorkomend probleem. De    

belangrijkste oorzaak is dat de grond 

te zuur is. Doordat de grond te zuur 

is,  treedt er een gebrekkige groei 

van het gras zelf op en krijgt het 

mos  dus  de  ruimte  om  te groeien. 

Aangezien mos ook nog eens goed groeit op een zure 

grond, is het probleem verklaard. Om de grond minder 

zuur te krijgen, hebt u in het vroege voorjaar al kalk 

kunnen strooien. De vervolgstap is om uw gazon te 

gaan verticuteren  en te bemesten met DCM Gazon Pur. 

NPK 8-4-20+3 MgO 
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Aanmelden OpenTuinen weekend
De afdeling Stadskanaal doet ditjaar weer mee aan twee OpenTuinen Weekenden. Het  landelijkweekend op 19 en 20 juni en hetweekend van de Open TuinenEstafette op 12 en 13 juli. Hoemeer tuinen er mee doen, hoemeer keuze de bezoekers 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 openstellen voor be-zoekers, geef dit dan even dooraan Jacques van Velsen (jacques-vanvelsen@gmail.com). Het isnatuurlijk mogelijk om in een vande weekenden alleen op zaterdagof alleen op zondag open te zijn. De ervaring heeft vorig jaar ge-leerd dat de open tuinen weeken-den, die doorgegaan zijn, drukbe-zocht zijn en de bezoekers zichkeurig aan de RIVM-Coronamaat-regelen hebben gehouden.

De pen doorgeven
Van groene vingers naar groene pinknagel naar groenigevingersWij woonden dichtbij Leerdam, in het dorpje Heukelum, dat aan derivier de Linge ligt.Er zat een leuk stukje grond bij. Rivierklei, goede grond. Wel zwaarom te bewerken. Maar we waren nog “jong”. Dertig jaar hebben weer gewoond en getuinierd. In zo’n lange tijd leer je veel en krijg jegroene vingers. En we waren daar ook een aantal jaren lid van Groeien Bloei. Omdat zowel het huis als de tuin een probleem voor mij werden,zochten we een huis waar alles begane grond is. En dat vonden we inNieuw-Buinen.Bijna vier jaar geleden verhuisden we en weer met een leuk stukjegrond erbij. Nauwelijks minder dan bij het vorige huis. Geen probleem,dachten we, de grond is veel lichter te bewerken. Maar al heel snelkwamen we erachter, dat de groene vingers waren gedecimeerd naareen groene pinknagel. De grond is hier zo anders, alles mislukte.Er staan grote bomen in en om de tuin, dus er is veel meer schaduw.Gazon was zelfs helemaal nieuw voor ons.Omdat we graag mensen in deze omgeving wilden leren kennen,werden we eind 2018 weer lid van Groei en Bloei. En dat bleek eengoed idee.  In een nieuwsbrief ontdekte ik een “bijnabuurvrouw” van ons vorigehuis. Zij woonde in een dorpje aan de andere kant van de Linge.Hemelsbreed nog geen  kilometer van elkaar. Leuk om elkaar alsnogte leren kennen. Bij de eerste lezingen zat ik alleen maar te luisteren.Ik kende niemand. Alleen Carolien, de “bijnabuurvrouw” en Jacques.Maar zij hadden hun taken tijdens de lezingen. In het voorjaar 2019 werd ik lid van een tuinkring en daardoor werdende lezingen gezellig. Er was altijd wel iemand van “mijn” tuinkringaanwezig. En uiteraard leerde ik veel van hun tuinen en van de tui-nestafette. Al aardig wat planten zijn van eigenaar veranderd en in onze tuinterecht gekomen. En ook alweer geleerd, dat ze het niet altijd goeddoen, of dat ze teveel werk opleveren.Er zijn kippen bij gekomen, die ons helpen met de achtertuin. Devoortuin is niet geschikt voor kippen. We zijn nog lang niet uitgeleerd. We willen vooral leren hoe we detuin moeten inrichten om met minder werk het te kunnen bijhouden.De vingers worden alweer wat meer groen, maar nog niet helemaal. Dus hoop ik, dat we dit jaar weer tuinkringen kunnen vormen.Vooral voor de gezelligheid én om nog meer te leren.Els Knopper (Ik geef de pen door aan Douwe en Zus)

Tuininspiratie
In deze donkere dagen is het goedom inspiratie op te kunnen doenvoor onze tuin en te zien/horenwelke werkzaamheden we nukunnen/moeten doen. Kijk hiervoor op www.groei.nl.Hier is interessante informatie tevinden over o.a. snoeien, winter-stekken, zaaien en nog veel meer.

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

www.editoo.nl


