
Nieuwsbrief afd. Stadskanaal e.o.

Vacature secretaris (m/v) 
 

Onze secretaris Henriët Vrolijk is op de jaarvergadering aftredend en niet 

herkiesbaar. Wij zijn daarom op zoek naar een enthousiaste tuinliefhebber, die 

ons bestuur als secretaris wil komen versterken.  
Het gaat om het voeren van het secretariaat van de afdeling. Taken daarbij 

zijn het afhandelen van de correspondentie en het mede voorbereiden, bijwonen en uitwerken van 

de bestuursvergaderingen. Handigheid met de computer en het gebruik van Word, Excel en e-mail 
is wenselijk, omdat vrijwel alle secretariaatsactiviteiten digitaal worden afgedaan. 

 

Twijfelt u of een bestuursfunctie wel iets voor u is? U kunt altijd vrijblijvend een 

bestuursvergadering komen bijwonen. Dan kunt u kennismaken met de bestuursleden, de sfeer 
proeven en een indruk krijgen welke werkzaamheden er zo allemaal zijn. 

Voor informatie en of een reactie kunt u contact opnemen met de secretaris Henriët Vrolijk (T: 

0599 610535 en E: info@stadskanaal.groei.nl) of met de voorzitter Jacques van Velsen (T:0049 
4963 916881 en E: jacquesvanvelsen@gmail.com) of met een van de andere bestuursleden.  9 november 2020

november 2020



 

 

 

 

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 

Van onze Voorzitter
Onzekere tijden voor ons. Heel anders danwe ons voorgesteld hadden. We hebbenin augustus weer een volledig jaarpro-gramma opgesteld met het idee dat alleactiviteiten doorgang konden vinden.Misschien met wel wat aanpassingenvanwege Corona. Met het schrijven vandit stukje zijn in Nederland de Coronaregels duidelijk strenger geworden. Hetzijn daarom niet wat aanpassingen gewor-den, maar activiteiten kunnen geen door-gang vinden. Ook onze bestuursactiviteithebben we aangepast. We komen niet meer bij elkaar om te verga-deren, maar via email en telefoon kunnen we toch nog met elkaaroverleggen over actuele zaken en over hoe nu verder.Andere afdelingen en ook wij hebben ervaren dat leden toch voorzich-tig geworden zijn en zich afmelden. Dat is heel goed te begrijpen,want gezond blijven is veel belangrijker dan een activiteit bijwonen.Een groot deel van onze leden behoort tot de risicogroep. Wat we nuechter wel missen is een heel belangrijk aspect van Groei & Bloei: desociale contacten.De huidige Corona maatregelen gelden voor vier weken en nu maarhopen dat iedereen zo verstandig is zich aan die regels te houden.Dan kunnen de maatregelen versoepeld worden en kunnen onze le-zingen en activiteiten weer doorgang vinden. Dat hopen wij als bestuurvan harte en we verheugen ons er nu al op elkaar dan weer te ont-moeten.Jacques van Velsen, voorzitter 
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Exclusieve sierbestrating 

Bezoek onze showtuin of bekijk onze website 

Voorbosweg 15 

9528 TA  Buinen 

tel: 0599-212082 

www.bricksandstones.nl 

Bloemschikken metkinderen
Het is herfstvakantie en woens-dagmiddag dus dat betekent datik weer naar de bibliotheek ga omsamen met Lineke de kindereneen leuk herfststukje te latenmaken. We hadden dit keer eenlokaal tot onze beschikking enhadden iets bedacht waar kinde-ren zelf heel veel aan kondendoen. Herfstpoppetjes maken,allerlei gekleurde blaadjes werdengeprikt op een stokje daarnakwam er een stoofpeertje of kale-basje op dat nog een hoedje kreegen dan moest het mannetje envrouwtje ook nog kijken dus plak-oogjes erop en het zag er geweldiguit. Gelukkig nog iets leuks envrolijks in deze bizarre tijden, dekinderen gingen allemaal erg blijmet hun herfstvrouwtje-en-man-netje naar huis, Lineke en ik von-den het ook weer een geslaagdemiddag in de bieb en nu op naarde kerststukjes met de kids.Marjo
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Bollenmand vullen
Door het Coronavirus zijner dit jaar géén workshops“Bollenmand vullen”. Voorde mensen die het zelfvullen van hun bollen-mand juist zo leuk vindenom te doen en dit dan ookniet willen missen, is hetmogelijk om bij kwekerijVan Oostwaard een “thuis-hervul-bollenmand-pakket”te bestellen. Op deze ma-nier is het mogelijk omthuis uw eigen beslotenworkshop “Bollenmandvullen” met bv. familiele-den te organiseren! Het “thuis-hervul-bollen-mand-pakket” bevat: debenodigde bloembollen(ca. 130 stuks), potgrond,vijf winterharde viooltjes,een duidelijke beschrij-ving hoe de bollen geplantdienen te worden en een label met daarop alle verzorgingstips voorde bollenmand in opgroei. De bloembollen bloeien vanaf ongeveereind februari tot half mei. U zult versteld staan van de fleurigebloemenpracht! Kosten:* Een kant en klare bollenmand kost Euro 35,00 per stuk.* Het “thuis-hervul-bollenmand-pakket” zoals hierboven omschrevenkost exclusief mand Euro 32,50.* Het “thuis-hervul-bollenmand-pakket” inclusief mand kost Euro37,50.Wanneer verkrijgbaar?Tot de Kerstvakantie zijn er kant en klare bollenmanden en/of thuis-hervul-pakketten beschikbaar. Daarna zolang de voorraad strekt.Bestellen:Wij stellen het zeer op prijs als u ons uw eventuele bestelling peremail doorgeeft. Als u in uw mail aangeeft wanneer u uw bestellingop wilt komen halen, dan zorgen wij ervoor dat deze voor u klaarstaat.U ontvangt na uw bestelling altijd een bevestiging per email! Houdtu s.v.p. rekening met onze gewijzigde openingstijden!Openingstijden (vanaf woensdag 21 oktober 2020 tot de Kerstvakan-tie):Woensdag t/m vrijdag van 09.30-12.00 en 13.30-17.00 uur en zater-dag van 09.30-12.00 en 13.30-16.00 uurAdres:Kwekerij VOF Van Oostwaard, De Akkers 17, 9636 CB  ZuidbroekTel.: 0651-854872 en Email: vofvanoostwaard@xs4all.nl 

De pen doorgeven
Modeltuin of natuurreservaat?Met veel plezier bekijk ik de tuinvan andere liefhebbers om teleren van andermans/-vrouwssuccessen. Zo heeft het deelne-men aan een tuinkring mij al heelwat waardevolle tips opgeleverd.Heel jammer dat Corona dit jaarroet in het eten strooide. Het zien van de creaties van an-deren maakt me soms ook eenbeetje jaloers. Sommige tuinenzouden volgens mij een reportagein Groei en Bloei waard zijn. Zogeordend, bloemrijk en schilder-achtig dat ik mij soms afvraag ofde eigenaar een blik tuinkabou-ters heeft opengetrokken om ditplaatje te kunnen realiseren.Diep in mijn hart droom ik vanweelderige borders zonder on-kruid, maar de realiteit haalt mesteeds weer in. Nu ligt het vooreen deel natuurlijk aan mijzelf. Ikben een ‘mooi-weer’-tuinierster.Op regenachtige en winderigedagen geeft ik de voorkeur aanandere hobby’s. Als ik een model-tuin wil, dan zou ik andere priori-teiten moeten stellen. Daarnaast ben ik niet het enigewezen dat van onze tuin wil ge-nieten. Ik moet ook rekeninghouden met andere bewoners, dievoor een deel zelfs oudere rechtenhebben. Onze tuin ligt op de trek-route van een groepje reeën. Deboer van wie wij huis en grondkochten, had zijn moestuin alopgegeven omdat de reeën regel-matig voortijdig kwamen oog-sten. Ik heb geen moestuin, maarde reigersbek in de border en deviooltjes in de bakken voor hetraam van onze zitkamer schijnenook prima te smaken. En het bosjenaast de schuur is een primaschuilplaats op hete dagen en eenveilig onderkomen voor de nacht.Vos, mol, eekhoorn en fazantweten onze tuin ook te waarde-ren. En niet te vergeten de vogels,vlinders, hommels en bijen. Somsheb ik het gevoel in een natuur-reservaat te wonen en eigenlijkben ik daar ook gelukkig mee. Elly Bulles Ik geef de pen door aan MarianneBruin
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Gardenista
Organisatie Festival Gardenista2021 zoekt vrijwilligers Het landelijk bestuur van KMTP/-Groei & Bloei heeft besloten testarten met de voorbereidingenvoor het unieke groene festivalGardenista in 2021. Het Festival vindt volgend jaar plaats van 26 toten met 30 mei. Bezoekers zijn in 2021 van harte welkom op hetprachtige landgoed van de historische buitenplaats Den Alerdinck inLaag Zuthem bij Zwolle. Tijdens dit groenfestival wil Gardenista lief-hebbers van tuinen, bloemen, natuur of groene lifestyle laten kennis-maken met de beleving van tuinieren, bloemschikken, gezond etenen de passie voor groen in het algemeen.Het Gardenista team bestaat uit enthousiaste vrijwilligers die wel ofniet actief zijn binnen de vereniging KMTP/Groei & Bloei. Het teamorganiseert op een informele manier hét groenfestival van Nederlanddat bijna helemaal steunt op vrijwilligers. Het team bestaat uit eenkernteam van 9 mensen die op hun beurt wordt bijgestaan door eenklein team vrijwilligers met een specifieke taak.Gardenista 2021 is op zoek naar vrijwilligers die ons team willen komenversterkenEen aantal vertrouwde gezichten gaat het komend jaar weer aan deslag om het groene festival te organiseren. Op Gardenista.nl/organi-satie/#wiezijnwij kun je lezen wie dat zijn en wat onze visie is. Ben je geïnteresseerd of heb je nog vragen, neem gerust contact opmet de Festival coördinator (athmer@gardenista.nl / 06-13765328)of de projectleider (hoogers@gardenista.nl / 06-51602861).

Enquête
Elke vereniging heeft te maken met een tekort aan actieve mensen.Vaak is dat vanwege angst dat men zich heel veel werk op de halshaalt. Om de vereniging draaiende te houden is het bestuur daaromvaak meer met uitvoeren dan met besturen bezig. Er zijn vele kleine taken/klusjes die door vrijwilligers gedaan kunnenworden. Op deze manier wordt het bestuur ontlast. Het bestuur houdtdaarom een enquête onder leden om te vernemen wie wil meedenkenover het organiseren of meehelpen bij een activiteit/klusje. Verder wilhet bestuur Inzicht te krijgen in de belangstellingsgebieden van deleden en de effectiviteit van de communicatie. Daarom is er een enquête opgesteld, die via Internet ingevuld kanworden. Het invullen kost circa 10 minuten. Leden die geen Internethebben, kunnen op bijeenkomsten een papieren versie invullen. Op onze website (zie pag. 2)  www.stadskanaal.groei.nl staat opde homepage een link naar deze enquête. Jacques van Velsen

Kopij nieuwsbrief
Inleveren kopij voor de nieuws-brief januari vóór 19 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.
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Lezing Vogels in de Winter  op 1 december
De bekende Drentse natuurkenner, Geert de Vries, verzorgt een lezingover vogels in de winter. Zijn grootste kwaliteit is dat hij ingewikkel-de zaken over natuur op een eenvoudige en luchtige manier kanpresenteren, met zelfgemaakte foto’s die van professionele kwaliteitzijn.
Voor de pauze staan vogels in de tuin centraal. Welke vogelsoortenzijn ‘s winters in bijna alle tuinen te zien? Waar komen ze vandaan?Is de roodborst op de voedertafel dezelfde als die in het voorjaar inde tuin broedt? Hoe kan het dat je ene jaar wel kramsvogels en kepenin de tuin ziet en andere jaren lijken ze wel van de aardbodem ver-dwenen? Hoe vindt een gaai zijn verstopte eikels terug? Mag je welof niet voeren als de winter voorbij is?Kortom, het is een verhaal over het boeiende leven van onze tuinvo-gels en hoe je die ‘s winters het beste kunt verzorgen.
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.

Corona regels bij Groei & Bloei activiteiten
 Afdeling Stadskanaal wil proberen net als andere jaren een volledigprogramma aan te bieden. Dat kan alleen wanneer bij elke activiteitde RIVM-maatregelen leidend zijn. Wanneer u Corona symptomen heeft zoals verkoudsheidsklachten en/of verhoging, blijf dan thuis en kom niet naar een activiteit.

* Houd 1,5 meter afstand* Desinfecteer uw handen* Schud geen handen* Draag een mondkapje* Hoest en nies in de bin-nenkant van de elleboogBij elke activiteit zullen weop de website aangevenwelke regels er gelden.  VOOR LEZINGEN VAN TEVOREN EEN PLAATS RESERVERENWanneer een lezing doorgaat mogen er maximaal 30 bezoekers opveilige afstand in de zaal zitten, daarom moet men zich van tevorenaanmelden via het AANMELDINGSFORMULIER op onze website www.stadskanaal.groei.nl of via email (info@stadskanaal.groei.nl) of tele-fonisch (06-48759631). Niet aangemeld betekent geen toegang totde zaal. Op dit moment zijn de Corona-regels zodanig dat er geen lezingengehouden kunnen worden. Zaal De Eendracht is gesloten. Ook kunnener geen andere activiteiten plaatsvinden, zoals de excursie naar ar-boretum Arcadië, omdat er maar 4 personen mogen samenkomen.Op onze website vindt u de laatste informatie over of een activiteitdoorgang kan vinden.

Agenda G&B
1 dec.: Lezing Geert de Vries,Vogels in de winter (zie pag. 5) 14 dec.: Een kerststuk maken16 dec.: Een kerststuk makenvoor kinderen 27 jan.: Jaarvergadering aanslui-tend presentaties door eigenleden.Zie ook onze website: www.stadskanaal.groei.nl ofFacebook

Let op!
In deze tijd is het al dan nietdoorgaan van genoemde activi-teiten door Corona op dit mo-ment (eind oktober) nog onze-ker.Raadpleeg onze website (ziepag. 2).
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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! 

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

Facebook
 Wellicht nog niet bijiedereen bekend maaru kunt onze afdelingook volgen via Fa-cebook. Groei en Bloei Stadskanaal. Zo blijft u snel op de hoogte vanonze activiteiten!

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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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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Activiteiten
De workshop Glasfusion bij Gerard Weisbeek is gelukkig wel door-gegaan. Er zijn al twee groepen geweest en er komt nog een derdegroep. Zelf zit ik in de derde groep dus ik kan er niet heel veel oververtellen behalve dat Gerard twee keer een positieve mail stuurdeover de workshop en dat sommige deelnemers mij persoonlijk eenfoto van hun werkstuk opstuurden wat ik werkelijk geweldig vond.Laat staan als het gebakken is.
Zoals het er nu uitziet gaat de kerstworkshop van Lineke wel door,misschien in twee lokalen dat moeten we tegen die tijd bekijken enhet dragen van een mondkapje is dan een must.
De excursie naar arboretum Arcadië is helaas niet doorgegaan,misschien komt er nog een mogelijkheid om dit evenwichtige para-dijsje toch een keer te bezoeken.
Dan kan er nog in januari met plantenmaterialen anderhalve meterstof geverfd worden bij Christina Fokkema. Zij vond het een primaidee om met de cursisten zelf een afspraak te maken of ze het 'smorgens, ‘s middags of 's avonds willen doen.Dus bij mij jullie voorkeur opgeven en ik regel met jullie wanneer hetiedereen het beste uitkomt. Blijf gezond, Marjo

Nieuwsbrief digitaal

OPROEPGeef aan het secretariaat door dat u de Nieuwsbriefdigitaal wilt ontvangen via email: info@stadskanaal.groei.nl

De kosten voor het drukken en verzenden van de Nieuwsbrief zijn vrijhoog. Die bedragen ongeveer 1/3 van onze totale jaaruitgaven. In dejaarvergadering is er over gesproken om deze kosten omlaag tebrengen via minder papieren en meer digitale Nieuwsbrieven. Van de 215 Nieuwsbrieven worden er 200 per post verstuurd en 15digitaal. U kunt meehelpen de kosten te verlagen door aan ons doorte geven dat u de Nieuwsbrief digitaal wilt ontvangen. Dat kan dooreen email te sturen naar info@stadskanaal.groei.nl.  Op onze activiteiten zullen we een aantal papieren Nieuwsbrievenbeschikbaar stellen, mocht u dat toch fijner lezen vinden.Het bestuur gaat daarnaast onderzoeken of we de bezorgkosten vande papieren nieuwsbrieven (5 x per jaar) omlaag kunnen brengendoor ze te laten rondbrengen door vrijwilligers.

Nieuwe leden
Wij heten het volgende lid vanharte welkom: Mw. G. KralZanglijster 11, Ter Apel Wanneer u voor het eerst eenledenavond of activiteit bezoekt,wilt u zich dan melden bij één vande bestuursleden?
 

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

www.editoo.nl


