
Nieuwsbrief afd. Stadskanaal e.o.

Agenda G&B
12-13 juni: Estafette Open Tui-nen Weekend van Stadskanaal29-20 juni: Landelijk Open Tui-nen WeekendAndere open tuinen weekenden:3 en 4 juli Midden-Groningen enVeendam24 en 25 juli Appingedam/Delfzijl7 en 8 augustus Winschoten14 en 15 augustus Groningen21 en 22 augustus Haren/EeldeWoensdag 29 september: Om19.30 uur de uitgestelde jaarver-gadering 2020 met aansluitendtwee presentaties van leden.www.stadskanaal.groei.nl of 

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

Kopij nieuwsbrief
Inleveren kopij voor de nieuws-brief augustus vóór 20 juli. Dit kan per e-mail aan:k.prikker@hetnet.nl  of viaTel. 0599 564669  De volgende nieuws-brief zal medioaugustus wordenverzonden.

25 juni 2021

juni 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 

Van onze Voorzitter
Eindelijk kunnen er weer Groei & Bloei activiteitenplaatsvinden, omdat ze in de buitenlucht zijn.Daar verheugen we ons op, want er is dan ein-delijk weer contact mogelijk met andere leden.Dit sociale aspect is toch wel een heel belangrijkonderdeel van onze vereniging. Onze eerste ac-tiviteit was de plantenruilbeurs en daarna de opentuinen weekenden en de tuinkringen. Het voorjaar was kouder dan normaal en dat kunnen we goed merkenin de tuin. Alles is later dan normaal. Tijdens de Open Tuinen Week-enden staat de tuin dan misschien nog niet volop in bloei, maar kanmen wel genieten van het frisse groen en de beloftes voor de zomerdie al te zien zijn. In mei was het voor het bestuur eindelijk weer mogelijk om bij elkaarte komen om buiten een vergadering te houden. Het bestuur heefttoen lijfelijk kennis kunnen maken met onze nieuwe bestuursleden endat is toch wel heel wat anders dan via Zoom. Gesproken is toen ookover de viering van ons 60-jarig bestaan volgend jaar. De eersteideeën zijn toen geopperd en zullen verder uitgewerkt worden. In dekomende Nieuwsbrieven leest u hier meer over. Wij hopen dat er vanaf september weer een (bijna) normale situatieis, zodat alle geplande activiteiten doorgang kunnen vinden en weelkaar ook weer binnen kunnen ontmoeten. Het bestuur wenst u eenmooie, groene en gezonde zomer toe.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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tnv Afd. Stadskanaal der KMTP   Carolien Sterk 
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 carolien-sterk@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 

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 

  
Redactie nieuwsbrief: Redactie website:   Redactie persberichten 
Klaas Prikker   Jacques van Velsen  Carolien Sterk 
 0599-564669   0049(0)4963-916881   0599-769108 
 k.prikker@hetnet.nl  jacquesvanvelsen@gmail.com    carolien-sterk@hotmail.com 
 
Bloemschikcoördinator:      <      Activiteitencommissie:  > 
Marijke Prikker          Vacature  Marjo van Eck 
 0599-564669             0599-324288 
 marijkeprikker@hetnet.nl            marvaneck 
                    @hotmail.nl 
 
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 

Oproep voor hetgeven van een kortepresentatie
Na onze uitgestel-de jaarvergaderingop 29 september2021 is er net alsvorig jaar weer eengezellig samenzijnmet twee presen-tatie van leden. Totnu toe hebben zich nog geen ledengemeld om een presentatie tegeven. Daarom deze oproep. Heeft u een interessante of leukehobby, heeft u een mooie reisgemaakt, heeft u mooie foto’s vanuw of een andere tuin, heeft u…….? Dan kunt u uw medeledenmee laten genieten. In een kortepresentatie van ongeveer 20 mi-nuten kunt u foto’s of materialenlaten zien en er wat over vertellen. Wanneer u hulp nodig heeft omvan uw foto’s een presentatie temaken, dan is die hulp er.U kunt zich aanmelden bij onzevoorzitter (jacquesvanvelsen@g-mail.com)
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Open Tuinenweekend
De afdeling Stadskanaal doet ditjaar weer mee aan twee OpenTuinen Weekenden.Het landelijk weekend op 19 en20 juni enHet weekend van de Open TuinenEstafette op 12 en 13 juli.Er doen weer veel tuinen mee dusde potentiele bezoekers hebbenveel keuze.De eigenaars zijn trots op hun tuinen willen dit graag aan anderemensen tonen. Daarom zijn deopen tuinen weekenden daarvooreen mooie gelegenheid. De erva-ring leert dat bezoekers genietenvan een tuin die ze bezoeken endat de tuineigenaar geniet omdathij/zij trots is om te vertellen overde eigen tuin. 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.

Bloemschikken seizoen 2021-2022 

Vergevorderden Beginners/gevorderden 

Maandag  Dinsdag  

4 okt.   12 okt. 

1 nov.   9 nov.  Blok 1 

3 jan.   14 dec. 

 

7 feb.   8 feb. 

7 maart  8 maart Blok 2 

4 april  12 april 

Aanvang 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. 

De data zijn i.v.m Corona onder voorbehoud. 

Tuinensnoer

Helaas geen ‘Westerwolde rijgt’ (WWR), met de bekende formule vantuinen en kunst, een fair en muziekprogramma, meldt de WerkgroepWWR. Maar nu het met corona de goede kant op lijkt te gaan, kriebelthet bij een aantal deelnemende tuineigenaren: ze willen open! En dusbedachten ze:                            ‘Tuinensnoer’ van 18 t/m 27 juni 2021. Zestien tuinen doen mee, waarvan er enkele lid zijn van Groei & Bloei.Omdat de route niet wordt georganiseerd door de werkgroep, kunnende ‘regels’ en openingstijden per tuin verschillen. Niet alle 16 locatieszijn bijvoorbeeld de hele periode of de hele dag geopend.In een aantal tuinen zijn exposities en/of demonstraties. Alle infor-matie staat op een lijst die te downloaden is op www.westerwolderijgt.nl . Op deze website staat ook een overzichtskaartje waarop alletuinen aangegeven zijn. Het landelijk Open Tuinen Weekend van Groei & Bloei valt samen metde periode van Tuinensnoer. U kunt bijvoorbeeld een planning makendat u op 19 en 20 juni Groei & Bloei tuinen bezoekt en tijdens deandere 8 dagen een of meer van de tuinen die deelnemen aan Tui-nensnoer.
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Corona en Groei & Bloei activiteiten
 TuinkringenDe tuinkringen gaan dit jaar door, alleen wel in veel kleinere groepjes.Er zijn 6 groepjes gevormd en die gaan genieten van de vele mooietuinen die ze zullen gaan zien.Aanmeldingen voor dinsdag- en woensdagavond zijn niet meer mo-gelijk. Wanneer er voldoende belangstelling is, kan er op maandag-avond nog een groepje gevormd worden. Heb je belangstellingen ditdan doorgeven aan Marjo.
Open Tuinen EstafetteHet eerste Open Tuinen Estafette Weekend is van Stadskanaal op 12en 13 juni. Er nemen 16 tuinen deel en op de website www.opentui-nenestafettegrongen.nl kunt u zien of er nog wijzigingen zijn met watin de estafettegids vermeld staat.U moet er wel rekening mee houden dat er i.v.m. Corona regelsgelden, die bij de ingang van elke tuin aangegeven zijn.  Het tweede Open Tuinen Weekend is het landelijk weekend op 19 en20 juni.De andere Open Tuinen Estafette Weekenden zijn:3 en 4 juli                  Midden-Groningen en Veendam24 en 25 juli              Appingedam/Delfzijl7 en 8 augustus         Winschoten14 en 15 augustus      Groningen21 en 22 augustus      Haren/EeldeTuinreisJuli is nog te vroeg om onze tuinreis te organiseren. We wachten afhoe de Corona-epidemie zich verder ontwikkelt en welke versoepe-lingen er komen. We nemen daarna het besluit of de tuinreis door kangaan.Jaarprogramma 2021 - 2022Het bestuur is bezig met het samenstellen van ons nieuwe jaarpro-gramma. Er komen weer 6 avonden met een lezing in de Eendrachten natuurlijk ook weer vele andere activiteiten. In de volgendeNieuwsbrief van augustus wordt het nieuwe jaarprogramma gepubli-ceerd.U kunt alvast in uw agenda noteren:Woensdag 29 september 2021 om 19.30 uur de uitgestelde jaarver-gadering 2020 met aansluitend twee presentaties van leden.BloemschikkenHet programma voor 2021 – 2022 staat elders in deze Nieuwsbrief.

Corona regels bijGroei & Bloeiactiviteiten
Afdeling Stadskanaal wil proberennet als andere jaren een volledigprogramma aan te bieden. Datkan alleen wanneer bij elke acti-viteit de RIVM-maatregelen lei-dend zijn.

Wanneer u Coronasymptomen heeftzoals verkoudsheids-klachten en/of verhoging, blijf danthuis en kom niet naar een activi-teit.
* Houd 1,5 meter afstand* Desinfecteer uw handen* Schud geen handen* Draag een mondkapje* Hoest en nies in de binnenkantvan de elleboogBij elke activiteit zullen we op dewebsite aangeven welke regels ergelden. VOOR LEZINGEN VAN TEVORENEEN PLAATS RESERVERENWanneer een lezing doorgaatmogen er maximaal 30 bezoekersop veilige afstand in de zaal zitten,daarom moet men zich van tevo-ren aanmelden via het AANMEL-DINGSFORMULIER op onze web-site www.stadskanaal.groei.nl ofvia email (info@stadskanaal.groei.nl) of telefonisch (06-4875-9631). Niet aangemeld betekentgeen toegang tot de zaal. Op dit moment zijn de Corona-re-gels zodanig dat er geen lezingengehouden kunnen worden. ZaalDe Eendracht is gesloten. Op onzewebsite vindt u de laatste infor-matie over of een activiteit door-gang kan vinden. OpmerkingHet gaat de laatste tijd gelukkigsteeds beter met de corona be-smettingen en veel regels zijn alversoepeld. Hoe dit verder zalgaan in de komende periode moe-ten we nog afwachten maar er lijkteen verdere versoepeling aan tekomen.Raadpleeg onze website bijtwijfel!

Open tuin 2021
De Open tuindagen gaan weer door. Om dit mogelijk te maken vragenwe van iedereen om zich aan de Corona regels te houden.Helaaskunnen we het terras niet openen  voor koffie of thee.* 12-13 juni Tuin Estafette Groei & Bloei Stadskanaal* 11 juli  o.a. Hemeriocallis* 8 augustus  o. a. Helenium* 9-10 oktober Kunst route Kollectief Borger Odoorn Van 11-17 uurGeert en Ginie KloosterEerste Exloërmond 12 9573 PA Eerste Exloërmond0611265576 (Ginie) of 0612921880 (Geert) Een tuin van 3000 m2 in het landschap, omgeven door een windsingelmet mooie doorkijkjes. De tuin is aangelegd in een natuurlijke stijl.Grote borders in verschillende kleur nuances. Enkele borders zijnopnieuw aangeplant.Grote verscheidenheid aan vaste planten en grassen. Meerdere bor-ders in prairie sfeer.Hobby kwekerij. Als het weer het toe laat, buiten een expositie:Hand geverfde stoffen, art quilts, hand gesponnen wol, schapenwollenobjecten  en wilgentenen ornamenten.www.hondsrugtuin.nl en www.bezoekmijntuin.nl
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De pen doorgeven
OMA’S APPELBOOM                                                                                  Drie jaar lang hebben we in de weekenden en de vakanties heen enweer gereisd tussen Heemstede en Pekela om te gaan klussen in mijnouderlijk huis tot we besloten om toch maar te verhuizen naar Peke-la: dat werd april 2004. Achter het huis had mijn vader een “grote moestuin” die werd veran-derd in een siertuin.In de klusjaren hadden we al een grasveld en twee borders aangelegd:er stonden coniferen, wat vaste planten, een witte sering, tweekruisbessen en rode bessen en twee appelbomen, het restant van debeplanting van mijn moeder. Daar willen we iets over vertellen. Deze appelbomen waren er gekomen doordat mijn moeder appelpit-jes in potjes had gezet zo kwamen er mooie stekjes, eerst in potjesen later werden de twee plantjes in de tuin gepoot en die groeiden uittot mooie appelbomen met beurtjaren, eentje bleef er over en dekleinkinderen noemden die “Oma’s appelboom”. Ieder jaar prachtigin bloei en om het jaar veel appels voor hete bliksem, appelmoes etc.2020 stond de boom prachtig in bloei, en wij zeiden al dat wordt eengoede oogst stikvol met appels een rood wangetje mooier dan ooit.Op een zaterdag kregen we de schrik van ons leven: vanuit de keukenzien we met stil weer dat er een grote tak van de boom op een borderis gevallen. Een dag later lag er tot onze grote schrik nog een grotetak op een andere border beide de takken hadden veel schade aan-gericht. De firma Konijn heeft op 27 juli de rest gerooid dat was heteinde van Oma’s appelboom, wat rest is een fotoboek als aandenken. Douwe en Zus Scheltens (wij geven de pen door aan Anita Niemeijer) 

Nieuwe leden
Wij heten de volgende leden vanharte welkom: Mw. M.J.C. Schriever - Scholtens,Hoofdstraat 76, BuinenHr. E.M. van Soest, Kalmoes 80,Nieuw BuinenHr. R. Stijntjes, Cereskade 30,Stadskanaal Wanneer u voor het eerst eenledenavond of activiteit bezoekt,wilt u zich dan melden bij één vande bestuursleden?
  

Paardenbloemen in de tuin
Paardenbloemen staan be-kend als hardnekkig onkruiden zijn lastig te verwijderenin de tuin. Het onkruid kanin elk soort bodem groeien.Dit komt het meest tot zijnrecht in de volle zon. Vooralin het vroege voorjaar zul-len de scheuten uit de wor-tel komen. Deze kunnen totwel 90 centimeter diep in de grond zitten. In de herfstmaanden zalde plant weer verdwijnen, maar de wortel overleeft wel in de grond.Je hebt er daardoor ieder jaar weer last van. Als je de paardenbloemenuit je tuin wilt houden is het dus belangrijk om de wortel te doden. De diepe penwortel van de paardenbloem kun je proberen handmatigte verwijderen. De wortel moet namelijk in zijn geheel verwijderdworden zodat deze niet terugkomt. De verspreiding van deze bloemgaat namelijk bijzonder snel. Er zijn speciale onkruidstekers beschik-baar waarmee je de wortel kunt verwijderen. Ook kun je een biologischafbreekbaar bestrijdingsmiddel gebruiken zodat je tuin niet nog meerbeschadigt. Net als ander onkruid kunt u paardenbloemen voorkomen door tekiezen voor een goede grasmix als u uw gazon aanlegt. Gazons meteen relatief fijne grassoort hebben een grotere kans op onkruiden paardenbloemen dan gazons met grassoorten van een groveretextuur.

Nieuwsbrief digitaal

OPROEPGeef aan het secretariaat door datu de Nieuwsbrief digitaal wilt ont-vangen via email: info@stadska-naal.groei.nl

De kosten voor het drukken enverzenden van de Nieuwsbrief zijnvrij hoog. Die bedragen ongeveer1/3 van onze totale jaaruitgaven.In de jaarvergadering is er overgesproken om deze kosten om-laag te brengen via minder papie-ren en meer digitale Nieuwsbrie-ven.Van de 215 Nieuwsbrieven wor-den er 200 per post verstuurd en15 digitaal. U kunt meehelpen dekosten te verlagen door aan onsdoor te geven dat u de Nieuwsbriefdigitaal wilt ontvangen. Dat kandoor een email te sturen naarinfo@stadskanaal.groei.nl. Op onze activiteiten zullen we eenaantal papieren Nieuwsbrievenbeschikbaar stellen, mocht u dattoch fijner lezen vinden.Het bestuur gaat daarnaast on-derzoeken of we de bezorgkostenvan de papieren nieuwsbrieven (5x per jaar) omlaag kunnen bren-gen door ze te laten rondbrengendoor vrijwilligers. 
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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 donderdag, 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) 

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! 

Open tuin
De Open tuindagen zullen weerdoorgaan.Om dit mogelijk temaken vragen we van iedereenom zich aan de Corona regels tehouden. Helaas kunnen we hetterras niet openen  voor koffie ofthee. 12-13 juni Tuin Estafette Groei &Bloei Stadskanaal 11 juli  o.a. Hemeriocallis 8 augustus  o. a. Helenium 9-10 oktober Kunst routeKunst Kollectief Borger OdoornVan 11- 17 uur Geert en Ginie KloosterEerste Exloërmond 129573 PA Eerste Exloërmond0611265576 (Ginie) of 0612921880(Geert) Een tuin van 3000 m2 in hetVeenkoloniale landschap, omge-ven door een windsingel metmooie doorkijkjes. De tuin is aan-gelegd in een natuurlijke stijl.Grote borders in verschillendekleur nuances.Enkele borders zijn opnieuw aan-geplant.Grote verscheidenheid aan vasteplanten en grassen.Meerdere borders in prairie sfeer.Hobby kwekerij. Als het weer het toe laat, buiteneen Expositie:Hand geverfde stoffen, art quilts,hand gesponnen wol, schapen-wollen objecten  en wilgentenenornamenten. Zie ook:*www.hondsrugtuin.nl*www.bezoekmijntuin.nl
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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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Gardenista 2021
 Gardenista 22 – 26 september op Den Alerdinck bij Zwolle Gardenista is hét groenfestival inNederland dat in 2019 voor deeerste keer succesvol werd geor-ganiseerd. Met maar liefst 15.000bezoekers was het festival in eenkeer toonaangevend. Voor detweede editie in 2021 is iedereenvan harte welkom op de historische buitenplaats Den Alerdink teLaag Zuthem. Het landgoed biedt fantastische mogelijkheden vooreen groenfestival waarbij alle zintuigen geprikkeld worden. En hetbiedt uiteraard voldoende ruimte om de Covid-19 RIVM-richtlijnenna te leven.Wanneer u nieuwsgierig bent naar deze locatie kunt u een kijkje nemenop www.alerdinck.nl. Als thema voor het festival is gekozen voor ‘Leef in het Groen’; hetgoede en gezonde gevoel dat groen kan geven.Bezoekers – oud én jong – gaan dit ervaren in een totale groenbele-ving; tuinieren, watermanagement, biodiversiteit en duurzaamheid.Het is een festival voor zowel groen-experts als gezinnen, want naasteen aantrekkelijk aanbod van gereedschap, beplanting en aankleding,is er ook voldoende vertier; van workshops tot lezingen, van eenheerlijk biologisch hapje en drankje tot het luisteren naar muziek.Daarnaast zijn er maar liefst 4 competities voor professionals enamateurs; bloemschikken, kwekers, postzegeltuintjes en showtuinen. Kijk voor meer informatie op de website www.gardenista.nl.

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

www.editoo.nl


