
 

Fryslân iepenet syn tunen 2020 
- Friesland opent zijn tuinen in 2020- 

 

Beste tuineigenaren, 

Voor de komende Open Tuinen Weekenden komen wij graag in contact met 

tuinliefhebbers. Heeft u of weet u een mooie tuin en wilt u anderen hiervan laten 

meegenieten, neem dan vóór 1 februari contact op met de commissie Open 

Tuinen Rayon Fryslân via maaikebijker@kpnmail.nl 

 

 De data van de Open Tuinen Weekenden in Rayon Fryslân in 2020 zullen zijn: 

 23 en 24 mei 

 20 en 21 juni (Landelijk Open Tuinen Weekend/Nationale tuinweek ) 

 4 en 5 juli 

 25 en 26 juli 

 29 en 30 augustus 
 

 In verband met het maken van een nieuwe brochure ontvangen wij graag van u: 

 naam van de eigenaar, adres met postcode, telefoonnummer en mailadres  

 eventueel: naam van de tuin 

 korte omschrijving van de tuin, max. 65 leestekens (incl. spaties) 

 als u koffie en thee aan wil bieden kunt u dat ook vermelden 

 welke weekenden de tuin geopend zal zijn (alleen een zaterdag of een zondag mag ook) 

 

Oproep: deelnemers Open tuinen in 2020 in Noord Oost Friesland 

Het thema van het landelijk open tuinen 

weekend is:  De eetbare tuin””. Maar dat wil 

niet zeggen dat de deelnemende tuinen 

volkstuinen, voedselbossen of moestuinen 

moeten zijn. Een mooie oude appelboom in 

uw tuin, een veldje sappige rode aardbeien 

of een groepje kleurige snijbiet is al een lust 

voor het oog. En omdat Brian Kabbes ons 

tijdens zijn laatste lezing geleerd heeft dat 

in Peru de Dahlia een lekkernij is, komen wij 

dus een heel eind met onze tuinen! 

 

Graag horen wij uiterlijk eind maart 2020 wie zijn of haar tuin gratis wil 

openstellen van 10:30 - 17:00 uur op  

zaterdag 20 juni. 

 

Stuur (liefst) een mailtje naar de secretaris van G&B NOF info@nofriesland.groei.nl 
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