
Nieuwsbrief afd. Stadskanaal e.o.

Kopij nieuwsbrief
Inleveren kopij voor de nieuws-
brief juni vóór 17 mei.
 
Dit kan per e-mail aan:
k.prikker@hetnet.nl  of via
Tel. 0599 564669 

 
De volgende nieuws-
brief zal begin juni
worden verzonden.

Agenda G&B
28 mrt: Lezing De schaduwtuin,
zie pag. 8
7/21 mrt en 4/18 april: Cursus
Kruiden (zie vorige nieuwsbrief)
16 mrt: Zaaien voor jezelf en de
fair
10 april: Paastuk maken, pag. 3
17 april: Paasstukjes voor kinde-
ren, pag. 3
11 mei: Fair, zie pag 3
26 mei: Lentewandeling, pag. 5
17 en 18 mei: Busreis naar
Gardenista, pag. 4
13 juli: Tuinreis, zie pag. 5
 
 

Bedankt!
Deze nieuwsbrief werd mede mo-
gelijk gemaakt door:
 
Rabobank Zuid en Oost Gro-
ningen en al onze adverteerders.
 
Bedankt namens al onze leden.

11 maart 2019

maart 2019
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Bricks and StonesBricks and StonesBricks and StonesBricks and Stones    
Exclusieve sierbestrating 

Bezoek onze showtuin of bekijk onze website 

Voorbosweg 15 

9528 TA  Buinen 

tel: 0599-212082 

www.bricksandstones.nl 

Tuinreis Sussex
De in de vorige nieuwsbrieven aangekondigde tuinreis naar Sussex
gaat niet door vanwege onvoldoende belangstelling.
Er wordt een alternatief geboden:
Een 5-daagse busreis van donderdag 13 juni t/m maandag 17 juni
2019 naar Potsdam – Berlijn. Er zijn kamers voor 4 nachten in het 4*
Avendi Hotel am Griebnitzsee in optie gereserveerd.
Verdere informatie te verkrijgen en/of aanmelden bij:
jannie@wubsbos.nl. Bellen mag ook: 0597-420896. Ik hoop dat deze
reis wel door kan gaan en dat ik velen van u weer zie dit jaar.
Jannie
 

Meer dan 4000 2de hands boeken bij: 

De boekenzolder 
 

Leemdobben 8, 9551 AR  Sellingen 
 

Open op afspraak: telefoonnr. 

06-6280010 

 

Naslagwerken  Handwerkboeken  Romans 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detectives     Studieboeken     en nog veel meer 

Kom even langs als je van boeken houdt! 
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Even voorstellen...
 
Beste tuinliefhebbers,
Mijn naam is Carolien Sterk en ik ga de PR verzorgen van Groei en
Bloei Stadskanaal.
Sinds maart vorig jaar ben ik, samen met mijn man, van Leerdam
verhuisd naar Mussel.
We genieten volop van het Groningse land. In de grote tuin die we
hebben kan ik me vol op mijn hobby tuinieren storten. Nu een grote
kale vlakte maar ik hoop er een mooi paradijsje van te maken.
 
Toen ik hier kwam wonen las ik in de nieuwsbrief van de afdeling
Stadskanaal de oproep voor een nieuw bestuurslid PR. In het verleden
heb ik een aantal jaren voor de Weekkrant van Vianen gewerkt als
correspondent/fotograaf en ook heb ik altijd de PR verzorgd voor het
Steunpunt Mantelzorg in Vianen waar ik coördinator was. Op deze
manier heb ik dus beide kanten van de PR een beetje in de vingers
gekregen.
Nu dus voor Groei en Bloei!
 
Ik heb er veel zin in en heb al heel wat leuke mensen leren kennen.
Mijn eerste actie was het maken van een facebookpagina. Op facebook
delen we alle activiteiten en foto’s van bijeenkomsten e.d..
Het streven is dat veel mensen de facebookpagina gaan volgen. U
blijft op de hoogte van wat de afdeling allemaal doet en u kunt ook
vragen stellen over bijvoorbeeld de naam van een plant of de verzor-
ging ervan. Hoe meer mensen de pagina volgen des te groter is de
kans dat u de antwoorden krijgt die u zoekt en u leert meer tuinlief-
hebbers uit de omgeving kennen.
De naam van de facebookpagina is Groei en Bloei
Stadskanaal, ik hoop u daar binnenkort tegen te
komen.
De planning is dat we ook met Instagram gaan werken in de toekomst.
Tuingroeten,
 
Carolien

Paasstuk maken
Op woensdag 10 april  gaan we
om 19.30 uur met Lineke Hummel
een paasstuk maken.
 
In verband met de aanschaf van
materialen  vragen wij de deelne-
mers om uiterlijk 3 april 25 euro
over te maken op rekening num-
mer NL69 RABO0360 7075 72 
t.n.v. afd. Stadskanaal der KMPT.
 
Bijzonderheden: deelnemers moe-

ten een snoei-
schaar, draad-
kniptang en scherp
aardappelmesje 
meenemen. De
locatie is op dit
moment nog niet

bekend, maar als u zich aanmeldt
bij An Vrouenraths dan wordt u
bijtijds hierover ingelicht. (an@ixixi.
nl of 0599 212594)
           
 
Een week later gaan we weer,
zoals inmiddels al traditie is ge-
worden, paasstukjes maken met
kinderen.
lokatie: Openbare bibliotheek,
Continentenlaan 2, Stadskanaal
kosten € 2,- per stukje
datum:  woensdag 17 april 2019
van 14.00 -16.30 uur

Deelname Open Tui-
nen Weekenden
De afdeling Stadskanaal doet mee
aan twee Open Tuinen Weeken-
den.
 
Het landelijk weekend op 15 en
16 juni 2019 en het weekend van
de Open Tuinen Estafette op 25
en 26 mei 2019.
Hoe meer tuinen er mee doen, hoe
meer keuze de bezoekers hebben.

Wilt u uw tuin in
een of beide week-
enden open stellen
voor bezoekers, geef
dit dan even door
aan Jacques van Velsen (jacques-
vanvelsen@gmail.com).
 
 
Het is natuurlijk ook mogelijk om
in een weekend alleen op zaterdag
of alleen op zondag open te zijn.

Fair
Dit jaar is het alweer de vijfde keer dat we een fair organiseren van
Groei & Bloei Stadskanaal, een jubileum(pje)! Het is met de jaren
gegroeid tot wat het nu is, een
gezellig groenevenement met di-
verse kramen zoals de catering,
loterij, boeken, plantendokter,
mooie bloemstukjes, planten, etc.
 
Vanwege Bevrijdingsdag op de
zondag voor Moederdag wijken we
nu uit naar de zaterdag voor Moe-
derdag 11 mei. Geert en Ginie
hebben hun tuin weer ter beschikking gesteld wat door het bestuur
erg op prijs wordt gesteld.
 
Bij deze mijn oproep; zijn er nog vrijwilligers voor de bemensing van
de kramen? Iedereen is van harte welkom en kan zich aanmelden bij
An of bij mij. Tevens doe ik hierbij een oproep voor onze plantenkra-
men, heeft U nog mooie aparte en unieke planten over, dan hopen
wij dat er weer wat aan de vereniging geschonken kan worden. Ho-
pelijk wordt  het weer prachtig met een zonnetje, dan is alles meteen
vriendelijker en is het meteen geweldig!

Marjo
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Tuinkringen
Het is weer tijd voor ons jaarlijks terugkerend evenement, de
tuinkringen. Een groot succes van onze afdeling. Afgelopen jaar waren
er 61 mensen die bij elkaar hebben gekeken en genoten hebben van
allerlei praktijken. Altijd
verrassend hoe mensen zijn
als je ze beter leert kennen,
hun hobby's ziet en zeker
niet te vergeten de zelfge-
bakken lekkernijen. Zo ont-
staan er elk jaar weer leuke
en hechte groepen die, als
jullie je weer massaal opge-
ven, ook dit jaar weer kun-
nen gaan ronddartelen.
 
We missen alleen een tuinleider, op dit moment heb ik er drie, maar
ik ga ervan uit dat ik weer vier groepen kan samenstellen. Wanneer
je denkt, dit vind ik wel leuk, dan graag aan mij doorgeven (marva-
neck@hotmail.nl of 0599-324288).
 
De groepen worden weer gehouden op maandag- en dinsdagavond.
's Maandags is elke week en dinsdags is om de veertien dagen. De
intekenlijsten zal ik bij de komende lezingen mee nemen.
Marjo
 

Busreis naar Gardenista
Van 15 t/m 19 mei 2019 vindt er op het landgoed van Kasteel Ophe-
mert het nieuwe jaarlijks terugkerende tuinevenement Gardenista
plaats. Op de website https://gardenista.nl/ kunt u alle informatie
vinden over wat dit tuinevenement inhoudt.
 
Bij voldoende deelname organiseert het rayon Groningen op twee
verschillende dagen een busreis naar Gardenista.
 
Data:   vrijdag 17 mei en zaterdag 18 mei 2019
 
Opstapplaatsen: 
  07.00 uur Winschoten: voetbalveld Bato
  07.40 uur Groningen: Peizerweg: transferium Hoogkerk
Om 10.45 uur zijn we bij kasteel Ophemert en vertrekken daar om
16.00 uur.
 
Aankomst:          
  19.05 uur Groningen: Peizerweg: transferium Hoogkerk
  19.45 uur Winschoten: voetbalveld Bato
 
De prijs is € 35,00 per persoon inclusief toegang en een kopje kof-
fie/thee met gebak. U heeft wel uw lidmaatschapskaart van Groei &
Bloei nodig om binnen te komen vanwege het speciale Groei & Bloei
arrangement. Per lidmaatschapskaart hebben maximaal 2 personen
toegang.
Vanwege het reserveren van de bussen graag opgave voor deelname
voor 30 maart doorgeven via email aan jacquesvanvelsen@gmail.com.
Graag aangeven met hoeveel personen en voor welke dag en welke
opstapplaats. Wanneer er voldoende deelnemers zijn (40 per bus) dan
krijgt u van mij een verzoek om te betalen.
 
Jacques van Velsen

Pen doorgeven
Genieten van zelf zaaien.
Wat is het een fantastische winter
(geweest).  Al weken ben ik bezig
om leuke zaden uit zoeken voor
de moestuin.
Samen met twee tuinvrienden,
hebben we weer een hele lijst
samengesteld om te bestellen. We
gaan voor het eerst tomaten en
komkommers enten. Ook heb ik
weer, voor mij onbekende zaden
van planten  gevonden, zoals de
papale en de pipiche.
Papalo
Een Mexicaans kruid, dat bij ons
als eenjarige groeit. Net als Cilan-
tro een “must” voor Spaanse en
Zuid-Amerikaanse gerechten in
taco’s, salsa en sausen. Het
ronde, gelobte blad heeft een
uniek scherp aroma (gaat richting
koriander en citroen) en wordt
vers gebruikt. De Azteken ge-
bruikten dit kruid al voordat de
Chinese keuken in Amerika dit
kruid populair maakte. Google
eens op “chef and Papalo” om te
ontdekken hoe dit (om vers te
kopen zeer dure) kruid wordt
verwerkt in gerechten.
Zaaimethode: zaaien in maart-ju-
ni op een warme plaats. Voorzaai-
en mag, maar rechtstreeks in een
pot kan ook. Voor overwintering
is een koele en lichte plaats nodig.
Pipiche
Voor wie nieuwe aroma’s wil ont-
dekken is dit zeldzame eenjarige
kruid een uitdaging. In Oaxaca
(Mexico) is dit kruid heel populair,
het combineert de aroma’s van
koriander + pijnboompitten + ci-
troen + munt + anijs in een
krachtig geur- en smaakboeket.
Meestal wordt dit kruid vers en
rauw gebruikt in taco’s of torta’s.
Het smalle blad doen wel wat
denken (alleen qua uiterlijk) aan
dragon.
Zaaimethode: zie Papalo.
 
Het is niet alleen het bestellen van
zaden wat me blij maakt, maar
ook alle planten, zaden, die ik heb
overgehouden van het vorige
seizoen, weer tevoorschijn te
halen. Zoals de  Chayotes die al 
uitlopen. Wat een rijkdom! Ik
wens jullie een heel mooi tuinsei-
zoen toe.
Diana Dekkers
Ik geef de pen door aan Zwaan
Staal
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Van onze Voorzitter
Tijdens de jaarvergadering is Carolien Sterk benoemd
als bestuurslid PR. Wij zijn erg blij dat deze functie weer
ingevuld is en in deze Nieuwsbrief stelt zij zich voor. Nu
moeten we nog er voor zorgen dat de vacature voor
penningmeester weer vervuld wordt.
 

Gaat het bij u op dit moment ook zo kriebelen? De sneeuwklokjes en
andere voorjaarsbollen staan volop in bloei, het weer is op dit moment
(18 februari) mooi zonnig en dat nodigt uit om in de tuin te gaan
werken. Dit alles om de komende zomer volop van onze tuin te ge-
nieten en misschien ook om anderen daarin te laten delen.  
 
De tuinen die meedoen met de open tuinen weekenden zijn bekend.
Voor onze afdeling zijn dat er 13. U kunt een kijkje nemen op de
website www.opentuinenestafettegroningen.nl om alle 133 deelne-
mende tuinen te zien. Op 13 april is de aftrap van de open tuinen
estafette in Stadskanaal en alle deelnemende tuinen worden daar voor
uitgenodigd. Na deze aftrap zijn de open tuinen gidsen beschikbaar,
die naar alle Groei & Bloei leden verstuurd gaan worden of bezorgd
worden.
 
Onze Fair komt er ook weer aan. Op zaterdag 11 mei is het zover.
Een evenement om niet te missen.
Er wordt op dit moment druk gewerkt aan het nieuwe jaarprogramma
voor 2018-2019. Tijdens onze Fair is onze nieuwe folder beschikbaar
en daarin kunt u lezen wat we allemaal voor u georganiseerd hebben.
Jacques van Velsen, voorzitter
 

Tuinreis 2019
We hebben het plan opgevat om
dit jaar ons jaarlijks tuinenreisje
naar Duitsland te organiseren.
Het programma staat nog niet
vast, daarover later meer.
De datum zal zijn .
We hopen weer
op een gezellig
reisje met mooie
tuinen en ook
zullen we probe-
ren een kwekerij
in het programma op te nemen.
U kunt zich alvast opgeven bij:
 
Aafje Boer:  a.w.boer-moorlag@-
versatel.nl  telefoon: 0599-324322
Elly Sol: ellysol@gmail.com  tele-
foon: 0599-621258
 
In de volgende nieuwsbrief volgt
verdere informatie

Lentewandeling
Op zondag 26 mei om 10.00 uur kunnen maximaal 20 personen (per groep) deelnemen aan een lente-
wandeling onder leiding van een gids.
Tijdens deze wandeling langs de Drentsche Aa wandelen we door één van
de minder bekende delen van het nationaal Park Drentsche Aa.
De Heest en het beekdal van het Gasterense diep behoren tot de kroonju-
weeltjes van het Nationaal Park. De Heest ligt ten noorden van het Ballooër-
veld en wordt ingeklemd door twee diepjes uit het Drentsche Aa stelsel: het
Taarlosche diep en het Gasterense diep. Een eeuw geleden werd De Heest
geschikt gemaakt voor de landbouw en veranderde het gebied drastisch. In
1995 is Staatsbosbeheer begonnen de Heest in de oorspronkelijke toestand
terug te brengen. Er groeien nu inmiddels weer veel zeldzame planten en
het water krijgt weer alle kansen. Tijdens de excursie wordt ook uitleg ge-
geven over het beek- en esdorpenlandschap dat hier nog zeer herkenbaar is.
 
Waterdichte schoenen en een verrekijker worden aanbevolen. Honden worden niet toegelaten tijdens
deze wandeling.
De afstand is ongeveer  5 ½ km. En de tocht duurt ongeveer 2 ½ uur. Startpunt is: Nationaal Park Par-
keerplaats Galgenriet aan de Visvliet bij Gasteren (= de weg richting Loon).
N.B.: als u van plan bent deel te nemen aan deze wandeling, meldt u zich dan a.u.b. vooraf aan bij An
Vrouenraths. Afhankelijk van het aantal deelnemers zal er wellicht nog een tweede gids ingeschakeld
moeten worden.
De kosten zijn voor leden € 7,50 en voor niet-leden € 10,-. Dit bedrag ter plaatse (gepast!) te betalen.
An Vrouenraths

Zaden uit China
Op de site van “banggood “ waar je bijna alles kunt bestellen, is een
deel gewijd aan zaden.
Alleen al het aanzien van dit gedeelte is al de moeite waard.
 
Het complete adres voor de zaden is:
https://www.banggood.com/nl/Wholesale-Seeds-c-2499.html?newversion=1
 
Roelf Holtjer.
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Unicef kaarten en cadeaus

Bonnie Krans

Oosterstraat 51

9502 EE  Stadskanaal

Tel. 0599 614092

info@unicef.nl

www.unicef.nl/shop

 

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 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). 

Open tuinen Stadskanaal

 25/5 26/5 15/6 16/6  
Jacques van Velsen en Dorothea Münch, Hohen Esch 46, 
26892 Heede (Duitsland)

  X     

'De Groene Weelde', Zuiderdiep 68, 9523 TH Drouwenermond   X    X   

Fam. Jacobs, 'Kwekerij Jacobs', 5e Dalweg 4, 9699 TS Vriescheloo   X    X   X  
Alda Lesschen, Englumborg 1, 9502 WZ Stadskanaal   X   X    
Andrea Schinkel, 1e Barlagerweg 6, 9591 TS Onstwedde   X   X   X   X  
'Felsoval', Vledderhuizen 7, 9591 TK Onstwedde   X   X   X   X  

Ed en José Rogaar, Wollinghuizerweg 145, 9541 AS Vlagtwedde   X   X   X   X  
Steven en Hannie v.d. Sluis, Noorderdiep 122, 9521 BG Nw-Buinen    X    
Roelof en Anneke Germs, Noorderdiep 97, 9521 BC Nw-Buinen    X    X  
‘De Stonefarm’, Zijdstukkerweg 7, 9501 LB Stadskanaal     X   X  
Jannie Braam, Noorderdiep 5, 9501 XA Stadskanaal     X   X  

‘Acht is meer dan duizend’, 2e Barlagerweg 8, 9591 TT Onstwedde   X     
Elly Bulles en Lex Biermans, Dorpsstraat 59, 9699 PB Vriescheloo   X     

Adres                                                                                                            Open op:
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Johan Schuitema 

Zandtangerweg 46 

9584 AL    MUSSEL 

Tel: 0599 - 454214 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET GEHEIM VAN EEN TOPGAZON IS EEN GOEDE BODEM! 

 

Bodems verzuren van nature. Wanneer een bodem te 
zuur is, hebben de graswortels moeite om voldoende 

voedingsstoffen op te nemen. Hierdoor krijg je een 

verminderde grasgroei waardoor er vervolgens open 
plekken in het gazon zullen ontstaan. Het gevolg is vaak 

dat mos en onkruiden de kop op gaan steken. Zeker op 
zandgronden is dit een groot probleem omdat deze van 

nature sneller verzuren. De ideale zuurgraad (ook wel ph 

genoemd) voor de bodem van een gazon ligt tussen de 
6.0 en 7.0. Om de ph op peil te brengen is het 

noodzakelijk om kalk te gaan strooien. De beste 

toepassingsperiode is januari / februari en in het najaar. 
Door nu al kalk te gaan strooien, legt u een sterke basis 

voor een mooi, gezond en  mosvrij  gazon  in het voorjaar. 

  

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:  2 en 4 kg (doos) en 10 en 20 kg (zak)      

Ideale toepassingsperiode:  jan / feb en sep / okt   

 

TIP: een zure bodem heeft als 

gevolg dat de bodemstructuur 

wordt aangetast. Strooi daarom 

nu ook DCM koemest om  

organische stof in de bodem te 

brengen die er voor zorgt dat 

het bodemleven zich weer   

verder   kan   gaan    ontwikkelen.   

DCM Groenkalk zorgt voor een snelle ontzuring van de 

bodem dankzij de hoge neutraliserende waarde. Tevens 

stimuleert het de activering van het aanwezige 

bodemleven en zorgt het voor een verbetering van de 

bodemstructuur. Het aanwezige calcium (Ca++) zorgt 

voor sterkere plantencellen waardoor er een betere 

voedingsopname plaats zal vinden. De kalkkorrels 

bevatten tevens 15% magnesium (MgO) die zorgen voor 

een diepgroene frisse graskleur. DCM Groenkalk is 

makkelijk strooibaar met zowel de hand als een strooier. 

Kom  gerust  langs in de winkel voor meer informatie; 

voor elk gazon hebben wij  een deskundig advies op maat! 

JJoohhaann  SScchhuuiitteemmaa  

 

 

gerwin@johanschuitema.nl  
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Voorjaarsfair
Zaterdag 11 mei 2019 van 11.00  16.00 uur

Locatie: ‘De Hondsrugtuin’ van Geert en Ginie Klooster

1
e
Exloërmond 12, 9573 PA  1

e
Exloërmond

Op deze gezellige fair vindt U o.a.:

� Voorjaarsbloemen en bijzondere vaste planten

� Diverse plantenstekken en zaailingen

� Gratis diverse (bijzondere) bloemzaden van leden

� Fruitbomen en tuinboeken

� Wilgentenen vlechten en creatief met wol

� Plantendokter Tinus

� Demonstratie bloemschikken

� Informatie Groei & Bloei

� Verloting met mooie prijzen

� Koffie / thee, zelfgebakken taart, soep en broodje bal

Informatie: tel. 0599  671553 en email geertenginie@live.nl

www.hondsrugtuin.nl en www.stadskanaal.groei.nl

Nieuwe leden
Wij heten de volgende leden van
harte welkom:
 
Mw. D. Alberts; Dr.Tijdensstraat
320; Ter Apel
Mw. E van Dijk; Maarsbroek 33;
Stadskanaal
Mw. N. Kerkmeer; Noorderdiep
475; Valthermond
Mw. E. Mulder-Dubbelboer;
Bonnerveen 25a; Gieterveen

Wanneer u voor het
eerst een leden-
avond of activiteit
bezoekt, wilt u zich

dan melden bij één van de
bestuursleden?

De Schaduwtuin
door Cor van
Gelderen
Lezing op donder-
dag 28 maart 2019
aanvang  19.30 uur
 
In de schaduw van bomen, aan de
noordkant van de schutting of van
die te hoge schuur van de buren,
daar wil het allemaal nooit zo goed
groeien. Planten blijven toch een
beetje achter of erger nog, ze
doen het helemaal niet. Dat is
vaak toch een kwestie van de
juiste plant op de juiste plaats
zetten.
 
Daar gaat het in de lezing ‘De
Schaduwtuin’ over, welke vaste
planten geven een kleurtje aan de
tuin ook als er vrijwel geen zon-
nestraaltje komt, wat voor klim-
planten kunnen goed in de scha-
duw groeien? Er zijn natuurlijk
meer dan genoeg interessante en
prachtige planten die van nature
de zon liever mijden. Maar de ene
schaduw is de andere niet, droge
schaduw of een vochtige bosbo-
dem, het is nogal een verschil.
 
Cor van Gelderen van Plantentuin
Esveld praat u helemaal bij in
ongeveer anderhalf uur. Wedden
dat u wat extra bomen gaat plan-
ten om voor meer schaduw te
zorgen in de tuin?
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