
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 viaTel. 0599 564669  De volgende nieuws-brief zal begin juniworden verzonden.

Agenda G&B
31 maart: Lezing Vijversaanvang 19.30 uur, zie pag. 54 april: Plantenruilbeurs, aan-vang 10.00 uur, zie pag. 48 april: Paasstukjes maken voorkinderen in  bibliotheek Stadska-naal van 14.00-16.30 uur, kosten€ 2,00 per stukje3 mei: Fair, zie pag. 820 en 21 juni: Landelijk OpenTuinen Weekend

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

30 maart 2020
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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
Waar zijn de winters gebleven? Op het moment dat udit leest zijn de sneeuwklokjes al uitgebloeid en staande stinzenplanten in de bloei. Wanneer het mooi zonnigweer is, wordt het tijd om in de tuin te gaan werken.Oude planten afknippen (als dat nog niet gedaan is),onkruid wieden, zomerbollen planten, nieuwe plantenkopen om de kale plekken op te vullen. De zaden van de zadenruilbeursin de grond doen om op een goedkope manier leuke planten te krijgen.Dit alles om de komende zomer volop van onze tuin te kunnen genie-ten 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 17, waaronder 4 nieuwe tuinen. U kunteen kijkje nemen op de website www.opentuinenestafettegronin-gen.nl om de deelnemende tuinen te zien.Op 4 april is de aftrap van de open tuinen estafette in Muntendam enalle deelnemende tuinen worden daar voor uitgenodigd. Na deze aftrapzijn de open tuinen gidsen beschikbaar, die half april naar alle Groei& Bloei leden verstuurd gaan worden of thuis bezorgd worden dooreen van onze vrijwilligers.Onze Fair komt er ook weer aan. Op zondag 3 mei is het zover. Eenevenement om niet te missen.Er wordt op dit moment druk gewerkt aan het nieuwe jaarprogrammavoor 2020-2021. Tijdens onze Fair is de nieuwe folder met het jaar-programma beschikbaar en daarin kunt u lezen wat voor moois eninteressants we allemaal voor u georganiseerd hebben.Jacques van Velsen, voorzitter - 2 -



Bezoek Sterrenwacht Groningen
Dinsdag 4 februari had Paul Feldbrugge een schitterende en leerzameexcursie voor ons geregeld bij de sterrenwacht in Groningen.20 Enthousiaste deelnemers verzamelden zich  om 18.30 uur bijBlaauw-sterrenwacht (Bernoulliborg-Zernikecampus). Hier werd door Paul een korte inleiding gehouden over de Maan, Venusen het sterrenstelsel. Een ingewikkelde materie die op een begrijpe-lijke manier werd uitgelegd.Vervolgens gingen we binnen en buiten de sterrenkijkers bekijken,een bijzonder staaltje van techniek.Paul legde het een en ander uit hoe het werkte.Vervolgens bekeken we de Maan en Venus zeer gedetailleerd door dekijker van Paul. Hier zag je o.a. prachtig de kraters op de maan. Eenzeer bijzondere ervaring.Marjo zorgde voor heerlijke broodjes,koffie, thee en lekkere hapjes. Vervolgens gingen we naar de DOT vooreen 3D presentatie/film. Het werd een reis door het heelal, hetsterrenstelsel, met bijzondere beeldenprachtig geprojecteerd op de koepelboven onze hoofden. Het was een bijzonder interessante avond,maar voor ons als leken niet allemaal te bevatten. Logisch toch.Grote dank aan Paul.Alda Lesschen

 

 

 

 

Voorzitter:      Secretaris:  
Jacques van Velsen    Henriët Vrolijk 
 0049(0)4963-916881     0599-610535  
 jacquesvanvelsen@gmail.com   info@stadskanaal.groei.nl 
 
Penningmeester(a.i.)/Bloemschikken: Bestuurslid/Activiteiten:  
Jacques van Velsen    Marjo van Eck 
 0049(0)4963-916881             0599-324288  
 jacquesvanvelsen@gmail.com   marvaneck@hotmail.nl 
 

Rek.nr. NL 69 RABO 0360 7075 72  Bestuurslid PR: 
tnv Afd. Stadskanaal der KMTP   Carolien Sterk 

0599-769108 
 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@versatel.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 

Tuinkringen
Het is weer tijd voor ons jaarlijksterugkerend evenement, detuinkringen. Een groot succes vanonze afdeling.Afgelopen jaar waren er 61 men-sen die bij elkaar hebben gekekenen genoten hebben van allerleivariëteiten van tuinen. Altijd ver-rassend hoe mensen zijn als je zebeter leert kennen, hun hobby'sziet en zeker niet te vergeten dezelfgebakken lekkernijen.Zo ontstaan er elk jaar weer leuke

en hechte groepen die, als jullieje weer massaal opgeven, ook ditjaar weer op pad kunnen gaan. De groepen worden weer gehou-den op maandag- en dinsdag-avond. 's Maandags is elke weeken dinsdags is om de veertiendagen. De intekenlijsten zal ik bijde komende lezingen mee nemen. Marjo 
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Pen doorgeven
WinterbeurtTegen het algemeen advies in om voor de winter de tuin niet al tekaal te maken, werkt het voor mij juist erg goed om in de herfst demeeste planten te kortwieken en als het nodig is, af te steken en teverplanten. Het voordeel voor mij is, dat ik dan nog weet welke planthet is, die ik afsteek of verpoot. Tegelijkertijd is goed wieden dan ook veel gemakkelijker, en is goedte zien waar het onkruid zich verbergt.Daarna strooi ik  afgevallen blad en versnipperd groenmateriaaltussen de afgeknipte planten, fijn voor de planten en de vogels die erin de winter insecten tussen zoeken.Scheelt heel veel werk in het voorjaar, als het vaak nog guur en koudis. Wat ook prettig is dat je dan niet tussen en op de al uitbottendetulpen, narcissen en andere bollen hoeft te manoeuvreren om die niette vertrappen. Voorr mij een goede en rustgevende methode om gedurende dewinter te weten, dat ik niet direct aan de slag moet. Alleen maarkijken naar wat er iedere keer weer tevoorschijn komt. Ik wens iedereen weer veel tuinplezier in 2020 !! Cock Alblas (Ik geef de pen door aan: Gepke Bossen)  

De Hondsrugtuin
Open Tuin 20203 mei fair Groei &Bloei Stadskanaal14 juni, 25-26 juli tuin estafette, 23 augustus, van11-17 uur Geert en Ginie KloosterEerste Exloërmond 129573 PA Eerste Exloërmond0611265576 of 0612921880 Een tuin van 3000 m2 in het  vlakke Veenkoloniale landschap, omge-ven door een windsingel met mooie doorkijkjes.De tuin is aangelegd in een natuurlijke stijl. Grote borders in verschil-lende kleur nuances.Grote verscheidenheid aan vaste planten en grassen.Meerdere borders in prairie sfeer.  Expositie:Hand geverfde stoffen, art quilts,handgesponnen wol, schapenwollen objecten en wilgentenen orna-menten. www.hondsrugtuin.nlwww.bezoekmijntuin.nlww.vannaaldtotdraad.nl  Koffie en thee verkrijgbaar Bezoek buiten opentuindagen op afspraak

Tuinreis
ZATERDAG 18 JULI Dit jaar zullen we 4 tuinen bezoe-ken in en om Steenwijk. De tuinenliggen vlakbij elkaar zodat weoptimaal kunnen genieten in detuinen. In sommige tuinen wor-den planten verkocht. De lunch gebruiken we ook dit jaarweer, zoals u gewend bent, in éénvan de tuinen en wel in de tuinvan “de Vredinghe” in Steenwij-kerwold.Het belooft weer een mooie dagte worden. In de volgende nieuwsbrief komenwe met meer informatie.U kunt zich nu alvast opgeven bij: Aafje Boer tel:0599-324322Email: a.w.boer-moorlag@versatel.nlofElly Sol tel: 0599-621258Email: ellysol@gmail.com

Plantenruilbeurs
Op zaterdag  4 april is er de eersteplantenruilbeurs van dit jaar endie wordt zoals gewoonlijk gehou-den op de Stonefarm van Tinus enAnna Scheltens, Zijdstukkerweg 7in Stadskanaal, aanvang 10.00uur.Hier kunt u op een leuke en leer-zame wijze uw meegebrachteplanten ruilen voor planten die ualtijd al had willen bezitten.   Tinus geeft deskundige uitleg bijde aangeboden planten zoalskleur, bloeiwijze en verzorging.Altijd een gezellige bijeenkomsten het spreekwoord “van ruilenkomt huilen” is hier zeker niet vantoepassing!
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Lezing: Vijvers door Bart Visscher
Datum: dinsdagavond 31 maart 2020 aanvang 19.30 uur Een tuin is een rijk bezit voor heel veel mensen. Ze kunnen diesoorten bomen, struiken en planten erin zetten die zij zelf mooi vinden.Een mooie en goed ingerichte tuin is een sieraad voor jezelf en zalbezocht worden door vele soorten vogels en insecten en bij hetplanten van de juiste soorten bloemen vooral ook door vele soortenvlinders. Toch is zo’n tuin nog mooier en nuttiger te maken met eenwaterpartij, in welke vorm dan ook. Bart Visscher van ‘Vijver enTuinadvies’ leidt op deze avond de aanwezigen door het leven van devijver. In de lezing komt van alles aan bod wat zich in en rond de vijver af-speelt. Hoe bouw ik een vijver en hoe krijg ik een biologisch evenwichtin mijn vijver? Wanneer er een biologisch evenwicht is, zal het waterop een natuurlijke manier stabiel en kraakhelder zijn en blijven. Hetleven gedijt dan ook goed in de vijver, alles heeft elkaar nodig en alleelementen hebben elkaar ook wat te geven. Dit blijkt als wij de vij-verplanten ook even bekijken vanuit hun natuurlijke standplaats. Zoalszij leven in de natuur. Onder meer komt ook aan de orde op welkemanier zo’n heldere vijver op een natuurlijke manier bereikt kanworden.Er zijn waterpartijen te maken voor allerlei soorten vissen zoals:goudvissen, winde’s of koi, stekelbaarsjes of bittervoorntjes. Lievergeen vissen maar een echte natuurvijver, met kikkers padden ensalamanders, het is allemaal mogelijk. Natuurlijk is deze avond vol van mooie foto’s van deze natte envochtminnende planten en dieren, maar ook wordt per seizoen beke-ken waar je op moet letten en wat er gebeurt in de betreffende le-venskringlopen. Vragen stellen is geen probleem, we maken er eeninformatieve maar ook een gezellige avond van. Kortom Bart Vischer staat voor een rijk gevulde en afwisselende avond.We zien u daarom graag op deze lezing dinsdagavond 31 maart 2020om 19.30 uur in zaal De Eendracht, Poststraat 30 te Stadskanaal. 
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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! 

advert

zou h

kunnen
Inlichtingen

zie p

Uw 

advertentie 

zou hier 

kunnen staan!
chtingen bij het bestuur,

zie pagina 2 

tentie 

 staan! 
 bestuur, 
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Vacatures
 Nog steeds zoekt het bestuurmensen voor:- Penningmeester- Assistent bloemschikcoördinator- Webmaster   
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Johan Schuitema 

Zandtangerweg 46 

9584 AL    MUSSEL 

Tel: 0599 - 454214 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉ GAZONOPKIKKER MET DIRECT RESULTAAT 
 

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 20 m2 

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

Ideale toepassingsperiode:  maart / april  

 

TIP: vroeg in het voorjaar is het 

raadzaam om kalk te gaan 

strooien. Mocht u nog geen 

DCM Groenkalk hebben 

gestrooid dan is het ook 

mogelijk om DCM Zeewierkalk 

te strooien voor sneller resultaat 

DCM Gazonstart is een organisch-minerale meststof met 

een N-P-K (stikstof-fosfor-kali) gehalte van 12-3-3 met 

daarbij 2 MgO (magnesium voor de diepgroene kleur). De 

nadruk ligt dus op de stikstof. Stikstof zorgt er voor dat 

het uitgeputte gras weer aan de groei komt. In de totale 

aanwezigheid stikstof in het product DCM Gazonstart zit 

een heel klein gehalte ureumstikstof verwerkt, en dat is de 

reden dat het product organisch-mineraal genoemd moet 

worden. Deze ureum is een snelwerkende stikstof 

waardoor het directe resultaat tot stand komt. Ook een 

voordeel van DCM Gazonstart is de lage dosering waardoor 

het  product  uitermate  geschikt  is  voor  grote oppervlaktes.  

 

JJoohhaann  SScchhuuiitteemmaa  

gerwin@johanschuitema.nl  

 

Het lijkt er op dat de temperaturen weer 

wat omhoog gaan en daarom is het nu 

de ideale periode voor de eerste 

bemesting van uw gazon. Na de 

wintermaanden is het een vrij normaal 

beeld  dat  uw gazon er wat gelig uit ziet. 

de bodem zit. Met DCM Gazonstart vult u deze nodige 

voeding weer aan. Door de zachte “winter” is het gras 

al vroeg in de groei gekomen en wellicht heeft u de 

eerste maaibeurt al toegepast. Na het maaien is een 

prima   moment    om    DCM     Gazonstart     te     gaan   strooien. 

NPK 12-3-3+2 MgO 

 

 

 

Dit is te verklaren omdat er nauwelijks meer    voeding in 
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Fair 2020
Dit jaar is het alweer de zesde keer datwe een fair organiseren van Groei & BloeiStadskanaal.Het is met de jaren gegroeid tot wat hetnu is, een gezellig groenevenement metverscheidene kramen zoals de catering,loterij, boeken, plantendokter, mooiebloemstukjes, planten, etc. De fair is weer op een zondag en wel zondag 3 mei. Noteer dezedatum alvast in uw agenda. Geert en Ginie hebben hun tuin weer terbeschikking gesteld wat door het bestuur bijzonder op prijs wordtgesteld. Het adres is:       Geert en Ginie Klooster       Eerste Exloërmond 12, 9573 PA Eerste Exloërmond Bij deze ook een oproep; zijn er nog vrijwilligers voor de bemensingvan de kramen? Iedereen is van harte welkom en kan zich aanmeldenbij mij. Tevens doe ik hierbij een oproep voor onze plantenkramen: Heeft unog mooie aparte en unieke planten over, dan hopen wij dat er weerwat aan de vereniging geschonken kan worden. Hopelijk wordt  het weer prachtig met een zonnetje, dan is allesmeteen vriendelijker en is het meteen geweldig!
Marjo 

Gidsen rondbrengen
Vorig jaar is een groot deel van de"Open Tuinen Estafette Gids"rondgebracht door een aantalvrijwilligers. Dat heeft veel ver-zendkosten uitgespaard en voorde rondbrengers een gezondefietstocht. Ook dit jaar willen we weer demeeste gidsen latenrondbrengen doorleden. Degenen dievorig jaar meege-daan hebben zal ikpersoonlijk bena-deren of ze datweer willen doen.Maar er zijn nog meer vrijwilligersnodig. Wilt u meehelpen om gid-sen bij u in de buurt rond te bren-gen geef dat dan even aan mijdoor. Het rondbrengen is niet aan eendag gebonden en gebeurt in detweede helft van april. 

Nieuwe leden
Wij heten de volgende leden vanharte welkom: Mw. C. Williams,Schoolkade 64, Musselkanaal
Mw. M. Beuker,Exloerweg 3, Buinen Mw. T. Daeneviel,Gietermond 8, Stadskanaal Mw. G. Rozenveld,Vaart 141. Gasselternijveen

 Wanneer u voor heteerst een leden-avond of activiteitbezoekt, wilt u zich dan meldenbij één van de bestuursleden?

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


