
Nieuwsbrief afd. Stadskanaal e.o.

Agenda G&B
29 sept.: Uitgestelde Jaarverga-dering met aansluitend 2 presen-taties door leden, zie pag. 32 okt. Plantenruilbeurs vanaf10.00 uur bij de Stonefarm, Zijd-stukkerweg 7 Stadskanaal3 okt. Herfstwandeling, zie pag. 220 okt. Herfststukjes voor kinde-ren, zie pag. 427 okt.: Lezing Wiecher Huis-man: Arboretum, zie pag. 830 okt.: Excursie Arboretum, ziepag. 830 nov.: Lezing Geert de Vries:Vogels in de winter, zie pag. 4

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

NB: Jaarprogramma
 Let op! Deze nieuws-brief bevathet jaarpro-gramma vanonze afdeling voor het seizoen2021-2022.Zie pagina 4 en 5. Verstandig om deze editie tebewaren!

30 augustus 2021

augustus 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
Vanaf april konden er in de buitenlucht gelukkigweer activiteiten voor onze afdeling georgani-seerd worden. Mensen waren blij dat ze elkaarweer konden ontmoeten. De plantenruilbeurswas weer een succes. Vele leden en ook veelbijzondere planten. Tinus kon geen rondleidinggeven om alle aangeboden plantjes toe te lichten,maar hij was beschikbaar om alle vragen te be-antwoorden.De open tuinen weekenden hebben veel bezoekers getrokken, ookomdat het weer meewerkte. In het estafette weekend hebben de 16tuinen die open waren bijna 1200 bezoekers gehad. Er golden in datweekend nog wel strenge Corona-regels. In de weekenden die inaugustus gehouden werden waren de regels wat soepeler.Voor de tuinkringen waren er dit jaar kleine groepen gevormd. De 7gevormde groepen zijn elke week of 1x in de 14 dagen op pad geweesten de deelnemers hadden elkaar veel te vertellen zowel over hun tuinals over andere zaken tijdens het gezellig samenzijn. Op vrijdagavond3 september is om 18.30 uur de gezamenlijke afsluiting in de tuin vanGerard en Antje Derksen. Het bestuur is druk bezig geweest om voor het nieuwe seizoen eeninteressant programma samen te stellen. Naar ons idee is dat goedgelukt en het resultaat vindt u in deze nieuwsbrief. Nu maar hopendat Corona geen roet in het eten gooit.Houdt u er wel rekening mee dat u zich voor een lezing van tevorenmoet aanmelden via de website of telefonisch 06-48759631.Jacques van Velsen, voorzitter 
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Marijke Prikker          Vacature  Marjo van Eck 
 0599-564669             0599-324288 
 marijkeprikker@hetnet.nl            marvaneck 
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Ledenadministratie:   Verzorging bloemstukjes: 
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 0599-616236     0599-622196 
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Zie ook onze website: www.stadskanaal.groei.nl 

Bestuur 

Commissies 

Herfstwandeling
 Herfstwandeling Anloërdiepje enSchipborgschediep zondag 3oktober 2021 om 10.00 uur Het Anloërdiepje is een parel inhet Beekdallandschap DrentscheAa. De oorsprong ligt in het Eex-terveld en de beek stroomt ver-volgens meanderend langs Anloodoor een schitterend gebied metoude houtwallen en hooilandennaar het Schipborgerdiep. Onder-weg wordt aandacht geschonkenaan vele facetten van het gebied,zoals ondermeer de flora, hetontstaan en de cultuurhistorie. Het Schipborgsche Diep stroomt,vanaf de plek waar het Anlooër-diepje in het Oudemolensche Diepuitkomt, naar het noorden in eengrillig meanderend patroon datooit door de schilder Evert Muschvanaf de Kymmelsberg zo prach-tig is geschilderd. Zie het jaarprogramma in dezeNieuwsbrief voor  informatie.  
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Uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering 

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

Datum  : woensdag 29 september 2021 

Aanvang : 19.30 uur 

 

AGENDA: 

1. Opening en vaststellen agenda  

 

2. Verslag vorige jaarvergadering d.d. 29 januari 2020* 

 

3. Sociaal jaarverslag 2020* 

 

4. Financieel jaarverslag 2020** 

 

5. Kascontrolecommissie dhr. P.Foget (terugtredend) en dhr. P. Feldbrugge 

a. Verslag van de kascontrolecommissie 

b. Decharge van de penningmeester 

c. Benoeming lid kascontrolecommissie 

 

6. Begroting 2021** 

 

7. Bestuursverkiezing  

De functies van secretaris en penningmeester konden in januari niet ingevuld worden omdat 

de jaarvergadering niet door kon gaan. De functies van secretaris en penningmeester konden 

daardoor niet ingevuld worden. Ria Blom heeft sinds januari het secretariaat op zich genomen 

en Marten Kroon het penningmeesterschap. Het bestuur stelt voor om Ria Blom officieel als 

secretaris te benoemen en Marten Kroon als penningmeester. 

 

8. Nieuwsbrief 

• Bezorging 

• Digitale versie 

 

9. Beleid bestuur 2021 

 

10. Rondvraag 

 

11. Sluiting ledenvergadering 

 

12. Pauze 

 

13. Twee korte presentaties met tussendoor een hapje/drankje 

• Ria Blom over haar Biografie van een Drentse boerin 

• Rein de Goeie over de combinatie van wilde planten en gecultiveerde planten in de tuin, in 
combinatie met insectenleven. 

 

14. Verloting 

 

*  Het verslag van de vorige vergadering en het sociale jaarverslag zijn 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.  
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Lezingen 
 

Woensdag 29 september 2021: Uitgestelde jaarvergadering met aansluitend twee presentaties van eigen leden. 

 

Woensdag 27 oktober 2021: 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 30 oktober is er een excursie naar het arboretum. 

 

Dinsdag 30 november 2021: 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 26 januari 2022: jaarvergadering 2021 aanvang 19.30 uur met aansluitend twee presentaties van eigen leden. Eigen 

leden vullen dit deel van de avond in met wat zij leuk of interessant vinden in hun hobby tuinieren.  

 

Dinsdag 22 februari 2022: zadenruilbeurs met een lezing van Els van Kooten – Tuinieren in een veranderend klimaat. Het weer 

wordt extremer. Welke aanpassingen voor de grond zijn er nodig en welke planten passen hierbij. 

 

Woensdag 23 maart 2022: Jan Dijkstra – Siergrassen en bamboes 

Siergrassen geven mooie accenten in de tuin en gecombineerd met bamboes kan dit een verrassend resultaat geven. Jan 

Dijkstra zal ook nog kort iets vertellen over schaduwplanten. 

 

Woensdag 26 april 2022: 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'.  

 

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

Zaal ‘De Eendracht’, Poststraat 30 te Stadskanaal. 

Let op: Voor de lezingen moet u zich van te voren aanmelden via het aanmeldingsformulier op de website of telefonisch 06-

48759631. 

 

Activiteitenkalender 
 

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 2 oktober 2021: Plantenruilbeurs om 10.00 uur 

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

  

Zondag 3 oktober 2021: Herfstwandeling Anloërdiepje en Schipborgschediep om 10.00 uur 

Onder leiding van: Willeke Sprokholt 

Locatie: Parkeerplaats De Strubben aan de weg van Anloo naar Schipborg 

Kosten: leden € 10,00 en niet leden € 12,50 

 

Woensdag 20 oktober 2021: Herfststukjes maken met kinderen van 14.00 - 16.30 uur 

Locatie:  Openbare bibliotheek, Continentenlaan 2, Stadskanaal 

Kosten:  € 2,00 per bloemstukje 

  

Zaterdagochtend 30 oktober 2021: 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  
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Maandag 13 december 2021: 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. I.v.m.  aanschaf van materialen uiterlijk 8 december het geld overmaken! 

 

Woensdag 22 december 2021: Kerststukjes maken met kinderen van 14.00 - 16.30 uur 

Locatie:  Openbare bibliotheek, Continentenlaan 2, Stadskanaal. Kosten:  € 2,00 per stukje. 

 

Donderdag 13 januari 2022: Een bloem of vogel wolvilten van 13.00 – 16.00 uur 

Onder leiding van: Ginie Klooster  

Locatie: Eerste Exloërmond 12, 9573 PA Eerste Exloërmond 

Kosten: € 20,00, aantal deelnemers: maximaal 4 

 

Januari 2022: Textiel verven met plantopdruk (datum in overleg met cursisten) 

Onder leiding van: Christina Fokkema 

Locatie:  Jipsingboermussel 54, 9563 TC  Ter Apelkanaal. Kosten:  € 37,50 

Aantal deelnemers: maximaal 4 

 

Dinsdag 8 februari 2022: Bezoek Kapteyn Instituut om 17.30 uur 

De maan staat dan eerste kwartier. Daarna   een DOT-voorstelling over de planeten. 

Onder leiding van: Paul Feldbrugge 

Locatie: Zernikecomplex te Groningen, Kosten: € 12,50 (incl. broodjes en drinken) 

Aantal deelnemers: maximaal 20  

 

Zaterdag 2 april 2022: Plantenruibeurs om 10.00 uur 

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

  

Zondag 24 april 2022: Lentewandeling in Smeerling om 10.00 uur  

Onder leiding van: Henk Kamstra.  

Locatie: parkeerplaats Gasterij Natuurlijk Smeerling, Smeerling 15, 9591 TX Onstwedde 

Kosten: leden € 5,00 en niet leden € 7,50 

   

FAIR zondag 1 mei 2022 van 11.00 - 16.00 uur in “De Hondsrugtuin” van Geert en Ginie Klooster, 1e Exloërmond 12 te 

Exloërmond.  

 

Woensdag 4 mei 2022: Voorjaarsstukjes maken met kinderen van 14.00 - 16.30 uur 

Locatie:  Openbare bibliotheek, Continentenlaan 2, Stadskanaal 

Kosten:  € 2,00 per stukje 

 

Zaterdag 28 mei 2022: Taman Indonesia 

Voor diegene die interesse heeft in onze koloniale kruiden, planten, cultuur en dieren 

Locatie: Kallenkote 53, 8345 HE Kallenkote, Kosten: € 9,50 entree  

 

Zaterdag 18 en zondag 19 juni 2022: Landelijk open tuinen weekend  

In de nieuwsbrief van mei/juni 2022 worden de deelnemende tuinen van beide weekenden vermeld. 

 

Zaterdag 20 en zondag 21 augustus 2022: 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  

 

Een zaterdag eind juli 2021: Tuinreis 

In de nieuwsbrief van maart en op de website worden nadere gegevens bekend gemaakt. 

 

Bloemschikken 
 

Ook dit jaar worden er weer cursussen bloemschikken gehouden, zowel voor beginners/gevorderden als voor 

vergevorderden.  

De data zijn vermeld op pagina 6 
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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! 

 

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) 

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. 

Bloemschikken
Als je het leuk vindt om creatiefmet bloemen bezig te zijn zijnonze bloemschikcursussen mis-schien wel wat voor jou.Er wordt les gegeven door eengediplomeerde docent. Bij de beginners en gevorderdenzijn nog enkele plaatsen vrij. Op-geven kan per blok. Heb je nog vragen bel gerust:Marijke Prikker tel 0599 564669
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Nieuwe leden
Wij heten de volgende leden vanharte welkom: Mw. T. Koster, Westerparalle-straat 33, StadskanaalMw. M. Jagher - Angenento, Bo-venvenneweg 27, VeelerveenMw, R. Kameyer, H. Westerstraat210, Oude PekelaHr. J. Mulder, Zuiderdiep 108,Nieuw BuinenMw. A. van Wolde, Zuiderdiep292, 2e Exloermond Wanneer u voor het eerst eenledenavond of activiteit bezoekt,wilt u zich dan melden bij één vande bestuursleden?
  

Lezing: Het arboretum 
Het arboretum en bijzondere planten door Wiecher Huisman opwoensdagavond 27 oktober aanvang 19.30 uur. Direct bij de ingang van Arboretum Arcadië staat een grote zwerfkei.In de steen is een tekst gebeiteld in Chinese karakters: DE GEDACH-TE HEEFT ZICH GEMANIFESTEERDDat is precies wat hier op deze plek in Gasselte is gebeurd. Een droomwerd een concrete gedachte en daarna werkelijkheid.Naast alle tuinen die Wiecher Huisman al ontworpen en gerealiseerdheeft, werkt hij sinds 2007 aan deze droomtuin, Arboretum Arcadië.Een planten- en collectietuin van een halve hectare groot, gelegenaan de oude weg tussen 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. N.B. Op zaterdag 30 oktober 2021 is er om 10.30 uur een excursie inhet arboretum Arcadië.

Gardenista ver-plaatst naar 2022
 Vanwege de aanhoudende onze-kerheid rondom het coronaviruswordt het evenement uitgesteldnaar volgend jaar. Gardenista zouin september dit jaar plaatsvindenop “Buitenplaats den Alerdinck”. De organisatie van Gardenistaheeft besloten het groene festivalte verplaatsen naar 25 t/m 29 mei2022. Het evenement trekt duizendenbezoekers van alle leeftijden uithet hele land en daarbuiten.“Het is een enorme teleurstellingvoor alle betrokkenen, exposan-ten en de deelnemers aan onzewedstrijden en de vele vrijwilli-gers die dit festival mogelijk ma-ken” aldus Wilma Walenberg vanhet landelijk bestuur Groei &Bloei. “In 2022 bestaat KMTP/-Groei & Bloei 150 jaar, dus wegaan er alles aan doen om Garde-nista dan een extra feestelijke tintte geven”.

Biografie van eenDrentse boerin 
 Ria Blom, tuinierende historica,vertelt over haar onderzoek naarhet leven van Jantien Martens,een ‘gewone’ Drentse boerin.Jantien Martens werd geboren inDrouwenerveen in 1843. Ze stierfop honderdjarige leeftijd in Bui-nen, in 1944. Ria woont nu in dezeventiende-eeuwse boerderij waarJantien tachtig jaar van haar levendoorbracht. Het onderzoek naarhet leven van deze boerin is ver-gevorderd en de biografie vanJantien Martens begint vorm tekrijgen. Ria vertelt graag meerover dit stukje Drentse microgeschiedenis. 
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