
Nieuwsbrief afd. Stadskanaal e.o.

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

Agenda G&B
 30 nov.: Lezing Geert de Vries:Vogels in de winter, zie pag. 413 dec.: Kerststuk maken olvLineke Hummel, zie pag. 322 dec.: Kerststukjes makenvoor kinderen?? Jan.: Textiel verven metplantopdruk, zie jaarprogramma13 jan.: Bloem of vogel wolvilten,zie jaarprogramma26 jan. Jaarvergadering Zie ook onze website:www.stadskanaal.groei.nl ofFacebook 28 november 2021

november 2021



60-jarige jubileum
       Volgend jaar bestaat Groei & BloeiStadskanaal e.o. 60 jaar. We wil-len dit jubileum met alle leden vanonze vereniging vieren op     zaterdag 11 juni 2022. Een feestcommissie, bestaandeuit Rika Staal, Fennie Kliphuis,Bert Buikema, Marjo van Eck,Jacques van Velsen en Ria Blom,is al een eerste keer bij elkaargekomen om plannen te makenvoor een Flower Power-feestje.Reserveert u zaterdag 11 juni2022 van 15.00 tot 20.00 uuralvast in de agenda?Heeft u nog oude foto’s van Groei& Bloei activiteiten of ander ma-teriaal dan horen wij dat graag.  De feestcommissie
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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
Op 29 september hebben we onze uitgesteldejaarvergadering van januari gehouden waarbijveel leden aanwezig waren. Iedereen was blijelkaar weer te kunnen ontmoeten na een jaar.Het was een heel gezellige avond met een hapjeen een drankje en na de jaarvergadering tweeinteressante presentaties. Op de jaarvergadering is besloten om uit kosten-overwegingen de Nieuwsbrief niet meer per post te versturen, maardigitaal te verspreiden. Van onze meeste leden hebben we het e-mail-adres en mocht dat van u nog niet in ons bezit zijn, dan kunt u datvia info@stadskanaal.groei.nl even doorgeven. Er wordt nog wel eenpapieren versie gedrukt die op bijeenkomsten te verkrijgen is. Voorleden die geen email hebben, wordt onderzocht of er een systeemopgezet kan worden om de Nieuwsbrief thuis te bezorgen. Er is ook een feestcommissie in het leven geroepen om ons 60-jarigjubileum volgend jaar tot een succes te maken (zie verderop in dezeNieuwsbrief). De begroting voor 2021 werd goedgekeurd en het door Corona nietdoorgaan van vele activiteiten komt het batig saldo van € 800,00 ditjaar ten goede aan de leden en wordt niet toegevoegd aan de reser-ve. Daarom werd van de 58 tuinkringdeelnemers geen eigen bijdragevan € 10,00 gevraagd en de koffie/thee met koek tijdens de ruilbeur-zen was gratis. Het restant wordt gebruikt voor extra prijsjes voor deverloting. De presentaties van Ria Blom over een Drentse boerin en die van Reinde Goeie over de combinatie van wilde en gecultiveerde planten in detuin samen met het insectenleven waren zeer interessant. Jacques van Velsen, voorzitter 

Pr-vrouw of -mangezocht
Door het tussentijdsaftreden van Caro-lien Sterk hebbenwe geen lid meer diede PR met de kranten kan verzor-gen. Daarbij gaat het ons niet zozeerom een bestuurslid, maar vooriemand die deze taak op zichneemt. PR is voor onze verenigingbelangrijk om meer naamsbe-kendheid te krijgen en ook meerbezoekers op bv. de Fair en ande-re activiteiten. Voelt u er wel voor om deze taakop uw te nemen, neem dan con-tact op met een van de bestuurs-leden.
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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! 

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

Kerststuk maken
Maandag 13 december van19.30-21.30 onder leiding vanLineke Hummel gaan we weer enkerststuk maken. De kosten bedragen €  27,50(voor niet leden € 32,50), inclusiefmaterialen, koffie/thee en ietslekkers. Maximaal aantal deelne-mers is 12 personen.Locatie: Schoolgebouw Ubbo Em-mius, Engelandlaan 1 in Stadska-naal. Deelnemers moeten een snoei-schaar, draadkniptang en scherpmesje meenemen. In verband met de aanschaf vanmaterialen uiterlijk 8 december het bedrag overmaken op reke-ning NL69 RABO 0360 7075 72  t.n.v. KMTP afd. Stadskanaal.

Nieuwe leden
Wij heten de volgende leden vanharte welkom: Hr. B. Ruben, Gasselterstraat 39,StadskanaalMw. M.v.d. Woerdt, Hoofdstraat45, Buinen Wanneer u voor het eerst eenledenavond of activiteit bezoekt,wilt u zich dan melden bij één vande bestuursleden?
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Vogels in de Winter door Geert de Vries
De bekende Drentse natuurkenner, Geertde Vries, verzorgt een lezing over vogelsin de winter. Zijn grootste kwaliteit is dathij ingewikkelde zaken over natuur op eeneenvoudige en luchtige manier kan pre-senteren, met zelfgemaakte foto’s die vanprofessionele kwaliteit zijn.
Voor de pauze staan vogels in de tuincentraal. Welke vogelsoorten zijn ‘s winters in bijna alle tuinen te zien?Waar komen ze vandaan? Is de roodborst op de voedertafel dezelfdeals die in het voorjaar in de tuin broedt? Hoe kan het dat je ene jaarwel kramsvogels en kepen in de tuin ziet en andere jaren lijken ze welvan de aardbodem verdwenen? Hoe vindt een gaai zijn verstopteeikels terug? Mag je wel of niet voeren als de winter voorbij is?

Na de pauze staat de groep vogels die ’s winters in het buitengebiedverblijven centraal, zoals reigersoorten, eenden, zwanen en ganzen.Er wordt veel boeiende informatie over het gedrag van deze vogel-soorten gegeven.Het aantal overwinterende ganzen is spectaculair toegenomen totmeer dan 2 miljoen. Er is geen plek in Europa waar het gras ’s winterszo groen is als in Nederland. Wat maakt Nederland zo aantrekkelijkvoor zoveel ganzen en is iedereen daar even blij mee?Eenieder die in korte tijd veel wil leren over onze gevederde vriendenin de tuin en in het buitengebied, mag deze avond eigenlijk nietmissen. De avond is interessant voor zowel de leek als de kenner.N.B. kijk op de website of u zich moet aanmelden voor de lezing.
De pen doorgeven
Ik heb “de pen” gekregen van Douwe en Zus Scheltens. Deze zomerzat ik de tuinkring met hen en heb daardoor met eigen ogen kunnenzien dat de appelboom verdwenen is. Wij zagen ook dat er daardoormeer ruimte en licht was voor de plantjes onder de boom. Natuurlijkhebben wij genoten van een lekkere dikke plak pofferd van Douwe.Ik ben ruim dertig jaar geleden lid geworden van dit “clubje” omdattuinieren mij wel een leuke hobby leek. Inmiddels is het meer een uitde hand gelopen hobby. Veel rommelen in de tuin en natuurlijk devele uitstapjes die tuin gerelateerd zijn.In 2013 zijn wij verhuisd en kon ik opnieuw beginnen. De tuin werdkleiner, maar de borders groter.  Gelukkig had ik op de vele lezingenen de deelname aan diverse tuinkringen in de afgelopen jaren veelgeleerd. Nu kon ik mij lekker uitleven. Ik houd van rozen gecombineerdmet vaste planten.Tijdens de vakanties gaat de hobby gewoon door. Er worden tuinenbezocht en kwekerijen. Afgelopen zomer nog volop genoten van deLimburgse droomtuinen. En als je toch in Limburg bent…… Lottum ishet rozendorp van Nederland. De vele velden met bloeiende rozenzijn een lust voor het oog. En als je dan bij de kweker komt……zoveelkeus welke moet je dan meenemen? Aan het eind van de vakantie ishet vaak passen en meten dat de rozen en planten in de auto encaravan meekomen naar Meeden.Ik doe elk jaar graag mee met de tuinkringen. Ik geniet hier van omsamen met andere tuinliefhebbers door de tuinen te lopen. Samenoplossingen bedenken voor probleempjes in de tuin en dit jaarvoornamelijk samen mopperen over de vele slakken.Ook doe ik al enkele jaren mee aan het bloemschikken. Dit is incombinatie met tuieren een leuke bezigheid, vooral in de wintermaan-den. Leuk om materiaal uit eigen tuin te leren verwerken in mooiedecoraties. De winter is niet mijn favoriete periode en zie dan ook alweer uit naar het voorjaar 2022 om weer gezellig met de tuinkring tebeginnen.Anita Niemeijer           Ik geef de pen door aan Rika Staal 

Nestkastjes
In koude nachten, zoeken vogelsbeschutting bij elkaar, in dichtestruiken, onder daken, of nest-kasten. In uw tuin zijn het vaak de ver-schillende soorten mezen of mus-sen die overnachten in een nest-kast. Maak oude nestkasten in hetnajaar leeg, want ze slapen hetliefst in een kale kast. Soms metmeerdere vogels bij elkaar, wantdat is extra lekker warm. Ookboomkruipers doen dat af en toe. Goed om te weten: u hoeft denestkast niet na élk nestje schoonte maken. Mezen kunnen somssnel na het uitvliegen van de jon-gen alweer met een volgend legselbeginnen. Dan is niet te zien of ernieuwe eieren liggen of niet-uit-gekomen eieren van een vorignestje. Per ongeluk goede eitjesweggooien of het stelletje versto-ren is natuurlijk niet uw bedoe-ling.  Nestkast schoonmaken in vierstappen:Als u een nestkast in de tuin heeft,dan is de herfst de beste tijd omhem schoon te maken. Een schone nestkast is gunstigvoor de vogels die er rusten ofslapen, maar ook voor de vogelsdie er in het voorjaar broeden.Vaak zit er namelijk ongedierte inhet nest en soms blijft er een rotei of een dood jong achter.  1. Haal de kast uit de boom of vande muur en open hem.
2. Schud het oude nestmateriaaleruit boven een oude krant of debiobak. Houd rekening met onge-dierte dat vaak nog in het nest zit,zoals vlooien en luizen. En ook alziet u ze niet en oogt het nest nogperfect, ze zijn er wel! 3. Spoel de nestkast om met heetwater. Een schoonmaakmiddel isniet nodig om deze parasieten teverwijderen. 4. Borstel met een harde borstelgoed na om de restjes uit dehoekjes te krijgen en hang denestkast terug op zijn plaats. Bron: Vogelbescherming
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Slakken
Zoals iedereen heb ook ik er ruimschoots ervaring mee. Vanaf het voorjaar tot nu loop ik een dagelijkseronde. In de zomer met zaklamp en schaar om naaktslakken doormidden te knippen, volgens mij demeest diervriendelijke want snelle methode. Ik grijp ze met een daarvoor gereserveerde handschoen.Het moet al flink schemeren want de meeste vraat is zonder zonlicht. Naaktslakken kunnen flinke afstan-den overbruggen in één nacht als ze maar iets lekkers ruiken. Ik heb sommige jonge planten beschermdmet slazones rondom, waar de slakken gemakkelijk uit te plukken zijn, maar ik snap dat dat een beetjeeen vreemd gezicht is. Ik strooi liever geen slakkenkorrels. De gangbare middelen zijn uit den boze want dodelijk voor vogels.De blauwe ecostyles gebruik ik liever ook niet. Ze regenen snel weg en ook deze brengen middelen in degrond die er niet horen. Met infecterende nematoden die je kan bestellen heb ik geen ervaring en eerlijkgezegd heb ik ook geen zin om met heel veel geld slakken te decimeren. En dan heb je de huis- tuin- enkeukenmiddelen zoals: bier in een pot in de grond. Daarmee vang je slakken, maar bij lange na nietgenoeg. Een koperen band om een pot: ik heb er eens een naaktslak voor gezet en die kroop er gewoonoverheen. Plukken schapenwol om de planten: heb ik ook een slak opgezet met hetzelfde resultaat. Zieter ook niet uit. Fijne scherp grint om de plant: werkt heel beperkt. Wat wel werkt: weinig vochtige schuilplaatsen onder planten, dus een beetje schone bodem, ook onderbuurplanten. Wat tegenstrijdig is met losjes mulchen met plantendelen. En in een houtsnipperbodem hebik geen trek.Wat bij mij het meeste helpt: fysiek verwijderen en in de sloot kiepen, daar zinken ze af of meteendoorknippen dus.  Je kan slakkenkadavers laten liggen omdat daar weer andere naaktslakken op af komen,maar hoe dan ook, weg er mee. Slakken leggen in de nazomer en herfst eieren dus je moet vooral vol-houden. Ik merk in dit naseizoen dat ik steeds minder dikke naaktslakken zie, al zal een deel zich in degrond verstoppen en daar toch eieren leggen dus met nat en warmer wordend weer komen die gegaran-deerd weer tevoorschijn in het voorjaar. De huisjesslakken zijn onschadelijk behalve de dikke grijsbruine segrijnslakken en hun kleine familieleden.Die eten levend groen, dus die mik ik ook in mijn vergiet of plet ze. Die zitten graag tegen een muur metplanten ervoor. En dan heb je nog de lastigste: de hele kleine naaktslakjes. Ook die moet je voortdurendweghalen, hoe klein ook. Gelukkig weet je al snel welke planten op het feestmenu staan en welke niet. Bovendien gaan slakkenbij voorkeur al aangedane planten of plantendelen te lijf en doen daarna de rest van de plant.  Maar hetvervelendste is natuurlijk dat ze de groeipunten en bloemknoppen die immers fris en zacht zijn wegvre-ten. Een veelbelovende bloeiknop ligt dan ’s morgens naast de plant of is geheel verdwenen. Liatris bij-voorbeeld of blauwe ster. Ik heb asters die normaal bijna twee meter hoog zijn maar na voortdurendeslakkenaanvallen herstellen en nu bloeien op een hoogte van slechts vijftig centimeter.  Nu heeft eenaster stevige wortels die altijd wel weer uitlopen, maar heel wat net geplante kweekplanten leggen hetloodje. Lang in de pot houden dus of op laten groeien in extra goed bewaakte zones. Mijn slakkenroutes lagen op den duur vast. Gelukkig zijn er ook heel wat planten waar slakken geen trekin hebben. Mijn lijstje om na te lopen was dit jaar Ligularia, Hosta (heb ik opgegeven trouwens), Heleni-um, Salvia, Lupine, Dahlia (zeer lang in potten gehouden maar ook daar kropen ze in), Meconopsis, Al-lium summer beauty. Ook veel op hoge Aster, Liatris, Senecio germanica, Eupatorium maculatum,Cephalaria gigantea, Tragipogon (morgenster), Amsonia (blauwe ster). Misschien volgend jaar minder slakken door een koude winter en droog voorjaar. We zullen zien, maarhet lichtpuntje is: mijn tuin heeft er het hele jaar toch mooi bijgestaan dankzij een grote diversiteit aansoorten. En in het wilde gedeelte hoef je überhaupt geen slakken te plukken, die planten groeien er altijdoverheen of anders letterlijk de buurplant wel. Rein de Goeje
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Glasworkshop
Op een mooie herfstige dag in oktober reed een groepje mensenrichting Hollandscheveld. Ja hoor, eindelijk mochten ze weer. Wathadden ze er naar uitgekeken! De Glasworkshop! Door corona washet op de lange baan beland, maar nu mocht het weer en zo bij defamilie Weisbeek, in Hollandscheveld. We werden warm onthaald in hun prachtige nieuwe onderkomen. Enmet appelgebak nota bene! En dan aan het werk; iedereen maakt iets anders en heeft thuis zichdaar al wat in verdiept op aanwijzing van Gerard. Er heerst vooralkeuze stress, qua materiaal en kleur. Er zijn zoals gebruikelijk kleineongemakken, zoals waterbakken die omvallen, stukjes glas die los-springen op de plek waar het niet hoort en soms vloeit er bloed. Maardat heeft alleen te maken met de scherpte van het materiaal. Alhoewel de onderlinge gesprekken soms ook als scherp beschouwdkunnen worden. Van iedereen worden alle goede en slechte eigen-schappen besproken. Soms is het net een assessment training of eentherapiesessie, maar eindigt altijd, zonder uitzondering, in grote lachsalvo’s. Na een overdadige lunch met veel mooie gesprekken, worden dewerkstukken afgemaakt. Dat lukt niet bij iedereen en moet op eenander tijdstip worden afgemaakt. Soms lijkt het dat er mensen zijndie daar expres op aansturen, zodat ze een goede reden hebben omnog een keer te komen. We noemen geen namen.   De dag sluiten we af met een ‘borrel’, want ja, het is tenslotte vrij-dagmiddag. Wat een heerlijke, gezellige  dag en nu is het nog span-nend hoe het werkstuk er uiteindelijk uit zal zien na het smeltings-proces in de oven.De mening is unaniem: voor herhaling vatbaar!Gerrie

Oorwurmpotjes maken
Op een koude in juli konden we aan de slag: oorwurmpotjes makenbij Sidona. Bij een lekker kopje koffie of thee legde Sidona uit wat wemoesten doen. Een plak klei afsnijden, dan de plak goed uitrollen omde luchtbelletjes eruit te drukken. Als je de plak goed hebt bewerkt,kun je er een soort hoedje maken. De randjes goed dichtdrukken enzorgen dat er een soort 'handvat' aan zit, zodat bij het raku stokenhet object goed uit de oven gehaald kan worden.Het vervolg vond plaats op een zonnige dag in september. Alle potjeswaren heel gebleven tijdens het bakken, dus we hadden heel wat teglazuren. Sidona had diverse kleuren met mooie namen als Gerda'sgeel en Magic. Voor je begon moest je de verf heel goed roeren: erzitten metalen in en die zakken snel naar de bodem. De klei was lichtvan kleur na het bakken en de verf trok er goed in. Alle tinten gaveneen lichte verkleuring aan de potjes. De verf kon aangebracht wordenmet de kwast, maar ook door het potje boven een emmer te zettenen de verf te gieten.Ondertussen stookte Sidona de kachel op, een grote, geïsoleerde tonmet een gat waar een gasbrander voor gezet  en opgestookt tot 1000graden C. Zodra de oven op temperatuur was gingen de potjes erin.voor ca. 1 uur. Vlak voor de potjes klaar waren, moesten we tonnenmet houtsnippers klaarzetten en een ton met water vullen om er di-verse doeken in nat te maken.Toen was het uur U aangebroken: de eerste potjes waren klaar. Methandschoenen een tang en daarmee haalde Sidona de potjes uit deoven. De potjes werden in de houtsnippers gezet en die ontvlamdendoor de hitte. Vervolgens de deksel op de tonnen, natte doeken eropen weer even wachten.  zie vervolg rechts  >>>

.
vervolgDaarna gingen de potjes in hetwater om echt af te koelen. Nogeen beetje schoonpoetsen en danons werk bewonderen. De eenwas nog mooier geworden dan deander: de kleuren waren prachtigen intensief geworden. Waar geenverf zat, was de klei zwart gebla-kerd. Door de temperatuursprongkreeg het glazuur een craquilé-effect. Prachtig! Telkens andersen verrassend. Tijdens het stoken zaten we heer-lijk in het zonnetje met een lekkerkopje thee en goed gesprek: ge-heel passend bij het (Japanse)raku stoken, leek het wel een Ja-panse theeceremonie. Oh ja en voor het thuisfront metde vraag: 'wat kun je ermee?' Eenoorwurmpotje zet je over een stokmet een pluk stro. Dan zet je hetgeheel tussen de rozen. De oor-wurmen kruipen erin en wordenzo beschermd tegen de vogels diehen eten. 's Nachts kruipen zeeruit om de luizen van de rozen teeten. Leuk om te doen, mooi omte zien en nog heel nuttig ook!Marja Welling
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Johan Schuitema 

Zandtangerweg 46 

9584 AL    MUSSEL 

Tel: 0599 - 454214 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAPEN   JE   GAZON   TEGEN   HET   NAJAAR! 
 

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:  0.5 kg per 10 m2 

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

Ideale toepassingsperiode:  sep / okt / nov 

 

TIP:   in het najaar  is   het   ook   ideaal   om  uw   gazon   te   gaan   bekalken! 

ADVIES:  laat het gras iets langer bij de laatste maaibeurten. 

DCM Najaarsmest heeft een speciale formule (NPK: 8-4-15) 

met voldoende stikstof (N) voor een geleidelijke groei, fosfor 

(P) voor de wortelvorming en een hoog gehalte kalium (K) 

voor een dicht en sterk gazon. Dit is aangevuld met 3% 

magnesiumoxide (MgO) en ijzer (Fe). Het extra magnesium 

en ijzer garanderen een blijvende diepgroene kleur, de hele 

winter lang. Door nu DCM Najaarsmest te gebruiken, heeft 

uw gazon straks in het voorjaar een stapje voor zodat 

onkruid  en  mos  minder  kans  krijgen  om zich te ontwikkelen. 

JJoohhaann  SScchhuuiitteemmaa  

gerwin@johanschuitema.nl  

Een diepgroen, dicht en ijzersterk gazon tot zelfs ver in 

de winter? Jazeker, dat is mogelijk! In het najaar en in 

de winter is uw gazon onderhevig aan extreme 

weersomstandigheden zoals vorst en veel neerslag. Een 

dichte grasmat in het najaar zorgt ervoor dat uw gazon 

goed door deze omstandigheden heen komt. Na de 

zomer is het sowieso belangrijk dat uw gazon de kans 

krijgt om zich te herstellen. Na droogte en intensief 

gebruik door bijvoorbeeld spelende kinderen of sport 

zullen er kale plekken in uw gazon zijn ontstaan. Deze 

plekken zullen zich door een aangepaste bemesting in de 

vorm van DCM Najaarsmest weer helemaal vullen met gras. 

NPK 8-4-15+3 MgO + Fe 

 

 

 

  

onbehandeld twee weken later drie weken later 
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Tuinkringen
Afgelopen zomer deed ik voor het eerst mee aan de door onze afdelinggeorganiseerde tuinkringen.  Samen met een tiental tuinliefhebberskwam ik in de groep bij tuinkringleider Gerard Derksen. De eersteavond brachten we een bezoek aan de tuin van Ernst en HenriSpeelman. Het gras was gemaaid en Henri had een cake gebakken.Na de koffie volgde een enthousiaste en uitgebreide rondleiding doorhet arboretum van de familie Speelman. Tot slot werd er nog eendrankje aangeboden. Alle tuinkring-avonden zouden min of meervolgens dit stramien verlopen. Maar wat niet hetzelfde was, waren detuinen. Iedere tuin was anders: intiemer, groter, wilder, netter. Twee weken later gingen we op bezoek bij de tuin van Diana Dekkerswaar de klimrozen meters hoog in de bomen groeiden, waar in deenorme vijver een familie gans woonde en de houtkachel op hetterras lekker brandde. Daarna was de tuin van de familie Germs aande beurt. Vele soorten hemerocalissen, kassen vol met zelf opge-kweekte plantjes, een prachtvijver en fruitbomen in allerlei soortenen maten. De tuin van de familie Derksen was weer helemaal anders:verdeeld in tuinkamers, overal zitjes, veel bijzondere en exotischeplanten en een bamboebos. Twee weken later waren we bij MarianneBruin. Zij had een bezoek aan haar kleine maar fijne tuin uitgebreidmet een wandeling over het landgoed van het klooster van Ter Apel. Daarna was ik aan de beurt. Natuurlijk hadden wij ook de grasrandjeszorgvuldig afgestoken, namen van planten gerepeteerd en hier endaar nog een gaatje in de border opgevuld. Het was een mooie avonddie tips over het algenprobleem in de poel opleverde, complimentjes,adviezen en de ontdekking van een jong Palowna boompje in deborder. De tuin van Marjo en Arnold van Eck was de laatste in de rij.Ook hier was volop inspiratie te vinden in de boordevolle borders. Eenwandeling rond de Beetser Koele, een plas die aan hun achtertuingrenst, en een heerlijke stapel pannekoeken maakte de avond com-pleet. Na een zomer vol inspirerende bezoeken aan stuk voor stuk verschil-lende tuinen was de afsluiting in de sfeervolle tuin van de familieDerksen. Dit seizoen waren er 57 deelnemers, verspreid over 7tuinkringen. Volgende zomer worden de tuinkringen opnieuw inge-deeld, op deze manier leer je ieder jaar nieuwe tuinen en nieuwemensen kennen. Ik ben fan en doe zeker weer mee! Ria Blom
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