
 

 

     NO Friesland en omstreken 

Jaarprogramma 2022 – 2023 

Lezingen 
 

12 september 19.45 uur  

“Duurzaam moestuinieren op de Jonkershof” Lezing 

door Sabrina Zeddies 

 

14 november 19.45 uur  

“Planten en bomen voor bijen” Lezing door Jan 

Willem Zwart 

 

19 december 19.45 uur 

“Engelse tuinen deel 2” 3D-presentatie door Piet 

Boersma 

 

6 februari 19.00 uur 

Jaarvergadering afdeling NO Friesland  

Aansluitend 19.45 uur  

“10 jaar stinzenplanten in Stiens’” Lezing door 

Willem en Trudy van Riemsdijk-Zandee 

 

13 maart 19.45 uur 

“Vaste planten voor elke situatie” Lezing door Brian 

Kabbes 

 

Locatie: Dorpshuis “de Nije Warf” Foarwei 31A te 

Wâlterswâld. Entrée € 3,50 en voor niet-leden   € 5,50 

(incl. koffie of thee). Meer informatie over de lezingen op 

www.nofriesland.groei.nl 

 
Plantjeruil 

 

Siergrassen, bloeiende planten, kruidenplanten, bollen, 

knollen, frambozen-, bessenstruiken … 

 

Extra editie: Kinderen krijgen gratis plantje! Locatie en 

tijd volgen op website /in nieuwsbrief 

25 september 10.00 – 12.00 uur (alleen leden) 

Siercksmawei 26 te Niawier. 

23 april           10.00 – 12.00 uur (alleen leden) Locatie 

volgt op website /in nieuwsbrief 

Foto: Klaas van de Heide 

http://www.nofriesland.groei.nl/


Kennisdeling op locatie 

  
3 september Kruidenwandeling met gids -  

 De Kruidhof Buitenpost 

Oktober  Kettingzagen - Hurdegaryp 

18 maart  Afkoppelen regenpijp en creëren 

                   van een Wadi – Niawier 

 
Tuinexcursies 

 

1 oktober Tuinfleur  - Oostwolde en Tuingoed Foltz 

- Meeden  

Wij organiseren regelmatig leuke excursies. Wij houden 

de kosten laag door te carpoolen.  

 
Open Tuinen 2022 

 

Bezoek 5 weekenden lang, van 21 mei tot en met 28 

augustus de mooiste tuinen in heel Friesland tijdens 

Fryslân iepenet syn tunen. 

In Noordoost Friesland e.o. doen 12 tuinen mee. 

Gratis en voor iedereen. Zie onze website. 

 

Tuinliefhebbersclubje 
 

Bezoek de tuinen van leden op het moment dat ze op hun 

mooist zijn (exclusief voor leden). 

 

Workshops 
 

10 oktober Terracotta pot vol bollen  

12 december Kerstworkshop 

27 maart Voorjaars- en paasworkshop 1 mei

 Hanging basket 

 

Locatie: Tuincentrum en kwekerij De Triemen, De Triemen 

5A, Triemen. Alle workshops zijn op de maandag om 

19.30 uur. Ook voor niet leden. Opgave 

workshop@romkje.frl of 0511-441562 

 
Bloemschikken 

 

De docent neemt je stapsgewijs mee in het creëren van 

jouw eigen “meesterstuk”. Zowel voor beginners als 

gevorderden.  

Voor datums, locatie en kosten: kijk vanaf eind oktober 

op de website.  

 

Afdeling NO Friesland 
 

“Groei & Bloei” is een landelijke vereniging die is 

onderverdeeld in zo’n 120 regionale afdelingen. Alle leden 

ontvangen 10 keer per jaar het schitterende maandblad 

“Groei & Bloei” en zijn automatisch lid van een afdeling. 

 

Blijf op de hoogte van onze activiteiten via onze website 

www.nofriesland.groei.nl. Schrijf je in op de nieuwsbrief 

info@nofriesland.groei.nl.  

 

Lid worden? Kijk op onze website en krijg een mooi 

welkomstcadeau én korting. 
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