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Nieuwsbrief afdeling Stadskanaal e.o. 

november 2022 
 

Agenda G&B 
17 nov.    Bloemschikdemonstratie, zie     

pag. 4 

29 nov     Lezing vogels, zie pag.8 

21 dec.    Kerststukjes maken met                           

kinderen 

14 jan.     Glasfusion 

25 jan.     Jaarvergadering 

 

Zie voor verdere informatie het 

Jaarprogramma in de vorige 

nieuwsbrief. 

Kopij nieuwsbrief 
Inleveren kopij voor de nieuwsbrief 

januari 2023 voor 20 december. 

Dit kan per e-mail aan: 

k.prikker@hetnet.nl  

De volgende nieuwsbrief zal begin 

januari verschijnen 

 

Bedankt! 

  



2 

Herfstwandeling 

Zondag 2 oktober gingen we wandelen met onze gids Diana in Eext.  

Dit prachtige Drentse dorpje lieten we links liggen en zijn meteen de 

bossen ingegaan. Prachtig herfstweer voor een wandeltocht, dus we 

boften.  

Dit keer waren we met 11 mensen met Diana op pad. Dus kon ze veel 

uitleg geven over allerlei historische feiten die daar waren gebeurd van 

heel lang geleden (hunebed) en zo'n tachtig jaar terug tijdens de oorlog 

wat daar zich heeft afgespeeld en dat was niet niks.  

Nu heeft het nog steeds een emotionele waarde, want er bevindt zich 

daar ook een urnenbegraafplaats waar je nog steeds een plekje kan 

kiezen voor eeuwig.  

Naast alle geschiedenis van dit oude bos wist zij natuurlijk veel over de 

vegetatie te vertellen, dat is echt Diana. Haar stokpaardje zijn eetbare 

planten. Zij had dan ook een takje reuzenzilverspar geplukt en dit in een 

thermoskan gedaan om te laten trekken. Toen we uiteindelijk in het 

Pinetum uit waren gekomen, kwamen er bekertjes uit haar tas met de 

zelfgemaakte thee die we daar konden proeven met een plakje koek. 

Het bleek heerlijke thee te zijn en super gezellig zo met z'n allen in het 

najaarszonnetje. Ik ben nu al benieuwd wat ze bij de volgende 

wandeling voor ons in petto heeft. 

Marjo 

 

 
 

 

Open Sint- en Kersttuin 
De tuin Pelan Pelan in Mussel is op vrijdag 25 november, vrijdag 2 

december en zaterdag 10 december open van 17:00 uur tot 20:00 uur. 

 

Onder het genot van een warm kopje chocomelk kunt u genieten van 

onze mooi verlichte tuin met lampjes en vuurkorven. Ook kunt u leuke 

cadeautjes kopen voor hele kleine prijsjes in Kaatjes Snuffelschuur en 

Pop-up Kerstkas. 

De opbrengst van de verkoop is 100 procent voor het goede doel. 

 

Musselweg 82, 9584 AG Mussel 

 

Van de voorzitter 
Het seizoen 2022-2023 is 

aangevangen en er zijn weer 

veel activiteiten. Welke dat 

zijn heeft u in de augustus 

Nieuwsbrief kunnen lezen of 

op onze website.  

Wij hopen dat er geen beperkende 

maatregelen komen vanwege Corona. 

Houdt u daarom onze website in de 

gaten. Wanneer er beperkende 

maatregelen zijn, dan kunt u dat al op de 

homepage lezen. 

 

Het bestuur wil het bloemschikken 

promoten en we beginnen daarmee met 

een bloemschikdemonstratie van Linda 

Eising op donderdag 17 november. Voor 

iedereen die van bloemschikken houdt, 

wordt dit een zeer interessante avond. 

Verderop in deze Nieuwsbrief leest u hier 

meer over. 

 

Verenigingen hebben het zwaar in deze 

tijd wat betreft het ledenaantal en het 

vinden van nieuwe bestuursleden. De 

Rabobank heeft voor verenigingen het 

aanbod om ze 1 op 1 te ondersteunen 

wanneer ze een verandering willen. Dat 

kan zijn van een nieuw clubhuis tot 

communicatie. Wij hebben een aanvraag 

ingediend om ondersteuning te krijgen 

om onze afdeling toekomstbestendig te 

maken. Of onze aanvraag gehonoreerd 

wordt, weten we nog niet. Op de 

jaarvergadering hoort u hier meer over. 

Jacques van Velsen  

 

 

 

De nieuwsbrief werd 

mede mogelijk gemaakt 

door: 

 

Rabobank Zuid en Oost 

Groningen en 

onze adverteerders. 

 

Bedankt namens onze leden! 
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Pen doorgeven 
OVERDENKING  

Hoe het voor mij begon: Wat er door de 

jaren is veranderd, 

Hoe het nu is. 

 

Toen wij voor de eerste keer met een tuinkring gingen meedoen, gaf dat 

paniek. 

We hadden een paar grote tuinen gezien en ik had slapeloze nachten 

over wat nou als ze onze tuin zien. 

Ons postzegeltuintje, een legendarische term, toen Teun met een grijns 

zei" Alsjeblieft, een Canna voor jullie postzegeltuintje"  een cadeautje 

voor onze beurt om de tuin te laten zien. 

Inmiddels een begrip vanwege het kokertje. 

 

Door veel tuinen te zien, lezingen bijwonen, plantenruilbeurs, leden 

leren kennen, meehelpen op de fair bij plantjeskraam, is onze tuin in 

wording. 

Ik zie gewoon iets moois, zo ja, ok dan poot dat ik daar. 

 

De tuin is een plek van ZEN aan het worden. Ze geeft me rust, is mijn 

passie en activeert mijn creativiteit. Ik laat groeien wat opkomt en haal 

weg wat iets anders plaagt. Ik geniet van de vogels en rupsjes, en heb 

hele gesprekken met de natuur. 

En nu komen de wintermaanden, die waarschijnlijk wat tropische 

allures gaan krijgen. 

 

Peggy Tan (Ik geef de pen door aan Paul, mijn lieve sterrenman) 

 

 

Groei&Bloei activiteiten in het rayon Groningen 
Op de website van rayon Groningen staan alle activiteiten die door de 6 

afdelingen georganiseerd worden. Deze zes afdelingen zijn: 

Appingedam/Delfzijl, Groningen, Haren/Eelde, Midden-Groningen, 

Stadskanaal en Winschoten.  

Als Groei&Bloei lid kunt u aan al deze activiteiten deelnemen. 

Het adres van de website is: https://rayon-groningen.groei.nl 

 

 

Herfststukjes maken met 

kinderen 

Woensdagmiddag 19 oktober waren we 

in de bibliotheek om met kinderen een 

herfststukje te maken.  

 

Ik had daar niet zo’n grote fiducie in, 

omdat we de laatste twee keren heel 

weinig kinderen hadden in de bieb.  

Maar….Lineke en ik liepen onze benen 

onder ons vandaan, wat een opkomst! 

Het waren zeker 25 kinderen en wat 

waren ze weer enthousiast met 

prachtige creaties. Het is een lust om te 

zien hoe elk kind zijn eigen stukje maakt, 

soms willen ze dat je helpt wat je dan 

natuurlijk doet en zodra je stopt met 

helpen is het er weer uit en ze steken het 

op hun eigenwijze er weer in. Prachtig 

om te zien hoe eenieder weer trots 

huiswaarts keerde met een mooie spin in 

het herfststukje met een spinnenweb 

erbij.  

Op onze website kunt u zien welke hele 

mooie stukjes de kinderen gemaakt 

hebben.   

Marjo 
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Demonstratie bloemsierkunst vol inspirerende uitleg! 

 

Datum               : Donderdag 17 november 2022 

Locatie               : De Eendracht, Poststraat 30, 9501 ER Stadskanaal 

Tijd  : van 19.30 - 21.30 uur (ontvangst v.a. 19.15 uur) 

Entree  : leden € 5,00 en niet-leden € 7,50 

Aanmelden : van te voren via info@stadskanaal.groei.nl of via de                                       

website. 

 

Linda Eising is eigenaresse van Flora Projects in Hooghalen en docente 

Bloem, Groen & Styling bij Terra MBO. Vanuit haar prachtige 

bedrijfsruimte in de voormalige zuivelfabriek van Hooghalen verzorgt ze 

uiteenlopende werkzaamheden. Zo organiseert ze workshops, maakt ze 

bloemwerk voor zakelijke en particuliere klanten en is ze op diverse 

fronten betrokken bij nationale en internationale wedstrijden. Een 

creatieve duizendpoot dus! 

 

Wat brengt haar bij ons? 

Met haar gedrevenheid is Linda in staat vele mensen enthousiast te maken 

voor diverse aspecten binnen de bloemsierkunst. Linda werkt niet vanuit de 

standaard gedachte maar zal u inspireren middels zelfgemaakte 

ondergronden, zal u ideeën geven over hoe thuis de ondergronden weer te 

kunnen hergebruiken en ook zal ze uw aandacht trekken middels 

eenvoudige, herkenbare producten. Bovendien zal ze binnen de 

demonstratie haar docentschap tonen door uitleg te geven tijdens het 

maken van de arrangementen. 

 

Meer informatie over Linda kunt u vinden op www.floraprojects.nl 

 

 

 

 

Het belooft dus een inspirerende 

demonstratie te worden vol 

technische tips en leuke ideeën, 

waarmee u thuis of in cursusverband 

ook zelf aan de slag kunt. Van 

klassiek tot modern en van natuurlijk 

tot decoratief. Of u nu alleen 

liefhebber bent van plantaardig 

materiaal, beginner of gevorderd, 

iedereen zal geprikkeld worden. 

 

Omdat de vraag vaak is: “Dit wil ik 

ook maken, maar waar koop ik al 

die materialen?” zal Linda tevens 

diverse materialen meenemen voor 

de verkoop. 

 

De gemaakte bloemstukken worden 

na afloop verloot. We hopen u te 

mogen begroeten! 

. 
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60 jaar Groei en Bloei in Stadskanaal en 50 jaar lid 
Elly Groen en Ria de Graaf zijn beiden 50 jaar lid van Groei & Bloei. 

Op het jubileum konden we aan hen niet de zilveren speld uitreiken 

en dat is nu gedaan tijdens de lezing in oktober. 

Onderstaand interview met Elly Groen willen we u niet onthouden, 

omdat het niet in de steekbladen 

opgenomen is.  

Op 11 juni vierde de afdeling 

Stadskanaal van Groei en Bloei 

haar 60-jarig jubileum met een 

Flower Power feest voor al haar 

leden.  

 

Elly Groen uit Stadskanaal is al 

vijftig jaar lid van de tuinclub. De 

liefde voor planten kreeg ze mee 

van haar opa. Hij vertelde haar de 

naam van ieder bloemetje, in het 

Nederlands en in het Gronings. In 

de tuin van haar moeder stonden 

zoveel bloemen dat ze nooit naar de bloemist hoefde voor een 

boeket. 

Elly haalt herinneringen op aan haar Groei en Bloei tijd. ‘In de 

beginjaren organiseerde de afdeling het zogenoemde Rondje 

Parasol. Langs de Hoofdstraat werd om de zoveel meter een tafel 

met een parasol erboven neergezet, waaraan bloemstukjes werden 

gemaakt ter promotie van de afdeling. Ook werden één keer per jaar 

politiemannen en verpleegkundigen verrast met een bloemetje.’  

Elly denkt ook met plezier terug aan de tuinkeuringen. 

Onaangekondigd bezocht ze met een andere ‘keurmeester’ tuinen 

die beoordeeld werden op originaliteit, bloeirijkheid en netheid. 

Aan het eind van het tuinseizoen was de prijsuitreiking. Elly haar 

eigen tuin zou zelfs de strengste keuring met vlag en wimpel 

doorstaan.  

Na een leven lang tuinieren gaat ze nog altijd regelmatig op zoek 

naar die ene bijzondere hortensia, clematis of andere mooie plant. 

Ook bezoekt ze de activiteiten van de Groei en Bloei Stadskanaal, 

om iets op te steken maar zeker ook om andere gepassioneerde 

tuinliefhebbers te ontmoeten.   

 

Ruilbeurs 

Zaterdagochtend op 1 oktober konden we weer bij Anna en Tinus 

Scheltens terecht met onze planten om die te ruilen voor andere 

exemplaren. Wat blijft dat toch een leuk festijn om eenieder weer 

te zien onder het genot van een kopje koffie met iets lekkers erbij. 

Daarna komt onze expert in actie en lepelt feilloos alle namen van 

de aangeleverde planten op en pas als Tinus klaar is begint de ruiling 

pas echt, dus ook de keuzestress, wat te nemen, past dit bij mij daar 

en dat plantje vind ik ook erg leuk.  

Heel grappig dat alle planten na de "uitverkoop" bij een nieuw 

baasje terecht komen en volgend seizoen weer in een nieuwe tuin 

kunnen groeien en bloeien die we dan bijvoorbeeld weer kunnen 

bewonderen tijdens de tuinkringen. 

 

Uitverkoop 
Ladislav Çavis houdt uitverkoop van dahlia’s 

en groene en bruine canna's. Als u interesse 

hebt, kunt u contact met hem opnemen op 

06 57584566. 

 

Zelf is hij op zoek naar groot-bloemige 

margrieten. Een ruil is mogelijk.  

 

 

 

 

 

 

Fair 2023 
Ik mag jullie het hele goede nieuws vertellen 

dat er een nieuwe locatie is gevonden voor 

onze voorjaarsfair. 

Deze zal gehouden worden in de tuin van 

Charlotte en Cees Traas in Bronnergerveen  

Zij hebben daar genoeg plaats voor kramen, 

plantjes en catering. 

 

Zet alvast 7 mei  in je agenda van volgend jaar 

want dan maken we het met z'n allen weer 

tot een daverend succes! 

 

Namens de Faircommissie, Marjo 
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Tuinkring zomer 2022 
Wat hebben we een mooie zomer gehad. Onze tuinkring onder 

enthousiaste leiding van Tinus, Anna en Joke bestond uit een groep 

personen die van elk tuinbezoek weer een prachtige avond maakten. We 

reisden zoveel mogelijk samen om zo zuinig mogelijk met energie om te 

gaan en die energie kwam bijna iedere keer wel weer ter sprake.  

Maar het ging zeker niet alleen over energie. De eerste helft van de 

avond genoten we van elkaars tuinen en leerden we veel van over de 

verschillende planten op de verschillende tuingronden. Er werden 

plantjes uitgewisseld en veel tomaten geproefd. We bekeken kleine 

tuinen maar ook grote. Ieder doet het op zijn/haar eigen manier en het 

is erg waardevol om mensen over hun passie te horen praten. Op een 

ontspannende manier leer je ook om de mens achter de tuin wat beter 

te leren kennen. De gezelligheid onder het genot van een drankje en een 

hapje kende geen tijd. De avonden waren vaak warm hoewel er af en toe 

toch een dekentje werd uitgedeeld en een vuurtje werd gestookt.  

De laatste avond van onze tuinkring waren we in Sellingen bij Marjo en 

Arnold.  Na het bekijken van de tuin konden we aanschuiven aan de lange 

tafel om te genieten van de verschillende pannenkoeken die Marjo had 

gebakken. We maakten ook een uitstapje naar Park der Gärten in Bad 

Zwischenahn. Daar genoten we volop van alle kleurige borders met o.a. 

één jarigen in uitgekiende kleurscharkeringen. Er waren maar liefst 40 

thematuinen.  

Onze tuinkring bestond uit 12 mensen en we gingen van Vriescheloo tot 

Odoornerveen bij elkaar op bezoek. Het is zeker aan te bevelen om je 

volgend jaar op te geven voor een tuinkring. Je leert nieuwe mensen 

kennen, je bekijkt elkaars tuinen, je wisselt planten uit, leert heel veel en 

het is ook nog eens erg gezellig. 

Elly Sol 

 

Excursie Schiermonnikoog 
Zondag 25 september hebben wij gebruik gemaakt van de 

georganiseerde excursie naar Schiermonnikoog. De trip was een week 

eerder gepland, maar er was toen geen rekening gehouden met de 

getijden. Wanneer het vloed is kan de Balgexpres niet rijden, dan maar 

een week later. Dat was een geluk voor ons want de 18 september 

was het heel slecht weer en nu konden wij genieten van schitterend 

weer. Echt men kon op het strand 

in een T-shirt wandelen. 

Vooral de door Marjo 

georganiseerde tocht met de 

Balgexpres over het strand naar 

Balgzand is UNIEK. Let wel 20 km 

over het strand naar het einde van 

het eiland Schiermonnikoog. 

Onderweg was er veel te zien en 

we hebben genoten van deze tocht.  

Wat toch jammer dat door het verschuiven van de datum, de meeste 

inschrijvers zich afgemeld hebben. Voor ons was dit een prachtige dag. 

En heel belangrijk: het geld meer dan waard. 

Wie uit onze omgeving kan zeggen: ik heb op Schiermonnikoog genoten 

van een PICKNICK in het duin op 25 september. 

 Nannie en Bert Buikema-Kammeijer 

 

Lezing: Vogels in de Winter 
Datum: dinsdagavond 29 november 

2022 aanvang 19.30 uur 

 

De bekende Drentse natuurkenner, 

Geert de Vries, verzorgt een lezing 

over vogels in de winter.  

Zijn grootste kwaliteit is dat hij 

ingewikkelde zaken over natuur op een 

eenvoudige en luchtige manier 

presenteert, met zelfgemaakte foto’s 

die van professionele kwaliteit zijn. 

 

Voor de pauze staan vogels in de tuin 

centraal. Welke vogelsoorten zijn ‘s 

winters in bijna alle tuinen te zien? Waar 

komen ze vandaan? Is de roodborst op 

de voedertafel dezelfde als die in het 

voorjaar in de tuin broedt? 

Hoe kan het dat je ene jaar wel 

kramsvogels en kepen in de tuin ziet en 

andere jaren lijken ze wel van de 

aardbodem verdwenen? Hoe vindt een 

gaai zijn verstopte eikels terug? Mag je 

wel of niet voeren als de winter voorbij 

is? 

Kortom, het is een verhaal over het 

boeiende leven van onze tuinvogels en 

hoe je die ‘s winters het beste kunt 

verzorgen. 

 

Na de pauze staat de groep vogels die ’s 

winters in het buitengebied verblijven 

centraal, zoals reigersoorten, eenden, 

zwanen en ganzen. Er wordt veel 

boeiende informatie over het gedrag 

van deze vogelsoorten gegeven. 

Het aantal overwinterende ganzen is 

spectaculair toegenomen tot meer dan 

2 miljoen. Er is geen plek in Europa waar 

het gras ’s winters zo groen is als in 

Nederland. Wat maakt Nederland zo 

aantrekkelijk voor zoveel ganzen en is 

iedereen daar even blij mee? 

 

Eenieder die in 

korte tijd veel wil 

leren over onze 

gevederde vrienden 

in de tuin en in het 

buitengebied, mag deze avond eigenlijk 

niet missen. De avond is interessant 

voor zowel de leek als de kenner. 

 

 


