
 

 

 

     Afdeling NO Friesland 

Jaarprogramma 2019 – 2020 

 

Lezingen 
 

Maandag 16 september 2019    19.45 uur 

“Voedselbos en permacultuur”  

Lezing door Lethitia van der Merwe 

 

Maandag 14 oktober 2019     19.45 uur 

“Gebruik en sortiment bijzondere bol- en knolgewassen” 

Lezing door Geert Borgonje 

 

Maandag 18 november 2019    19.45 uur 

“Aardappels en dahlia’s” 

Lezing door Brian Kabbes 

 

Maandag 3 februari 2020     19.00 uur 

Jaarvergadering afdeling NO Friesland 

Aansluitend  “3D presentatie Engelse tuinen”  19.45 uur 

Lezing door Piet Boersma 

 

Maandag 9 maart 2020     19.45 uur 

“Mooie borders en prachtige combinaties” 

Lezing door Martje van den Bosch 

 

De lezingen worden op de maandag gehouden in dorpshuis “de 

Nije Warf” Foarwei 31a te Wâlterswâld. Entree is € 3,00 en voor 

niet-leden € 5,00 (inclusief koffie of thee). 

 

Plantenruilmarkten 
 

Zaterdag 21 september 2019  10.00 – 12.00 uur 

Zaterdag 18 april 2020 *    10.00 – 12.00 uur 

Op de plantenruilmarkten worden zowel bijzondere lievelingen als 

overschotten aangeboden. Altijd op een locatie die zelf al de 

moeite waard is! Koffie en thee verkrijgbaar. 

 

* Nieuwe locatie! Bij de familie Rietdijk, Siercksmawei 26 Niawier 

 

Tuinexcursies  
 

7 september 2019 

Lianne’s Siergrassen in De Wilp en De Kleine Plantage in Eenrum 

 

25 april 2020 

Drie tuinen in de Noordoostpolder:  

Ljipkje Schat, De Goldhoorn en De Pegasushof 

 

 

 



13 juni 2020 let op dit is de gewijzigde datum! 

Tuinfleur in Oostwold en Tuingoed Foltz in Meeden 

Alle excursies zijn op zaterdag. Wij houden de kosten laag en 

carpoolen. Voor de prijzen/ opgave zie het websiteformulier 

(indien dat niet lukt bel Yda van der Wal 0519-561 690/ 06-144 

49 429) 

 

Bloemschikken 
 

11 september, 9 oktober, 11 december 2019,  

26 februari en 11 maart 2020  Bloemschikken 

 

6 november en 22 januari   

Masterclass Bloemschikken 

 

De docenten verzorgen het materiaal en ze nemen je stapsgewijs 

mee in het creëren van jou eigen “meesterstuk”. Locatie: 

Dockinga College, Woudweg 140 Dokkum. 19.30 tot 22.00 uur. 
Opgave/info Janny: j.roodbergen@ziggo.nl of 06-512 55 439  

 

Workshops 
 

23 september 2019 Mand vol herfstkleuren  

21 oktober 2019 Voorjaars bollenmand  

9 december 2019 Kerststuk met sfeerlicht 

16 maart 2020 Zaai- en verspeengeheimen 

30 maart 2020 Voorjaarsstukje vol energie  

11 mei  2020  Geurende Kruidenmand 

 

Locatie: Tuincentrum en kwekerij De Triemen 5a te Triemen. Alle 

workshops zijn op de maandag om 19.30 uur. De kosten zijn nog 

niet bekend. U kunt te zijner tijd aanvullende informatie vinden in 

de nieuwsbrieven en op de website  http://nofriesland.groei.nl 

Opgave bij Romkje dehoop@romkje.frl  

 

Afdeling NO Friesland 
      

“Groei & Bloei” is een landelijke vereniging die is onderverdeeld 

in zo’n 150 regionale afdelingen. De vereniging heeft ruim 70.000 

leden in Nederland en België. Allemaal tuinliefhebbers en/of 

enthousiaste bloemschikkers. Mensen met “groene vingers”. Alle 

leden ontvangen 11 keer per jaar het schitterende en kleurrijke 

maandblad “Groei & Bloei” en zijn automatisch lid van de afdeling 

die vele leuke, inspirerende en leerzame activiteiten organiseert. 

 

De Afdeling NO Friesland, met bijna 200 leden, organiseert dit 

seizoen onder meer: 

 Lezingen met boeiende onderwerpen 

 Excursies naar bijzondere tuinen 

 Workshops 

 Bloemschikken en Masterclasses   

 Planten ruilmarkten 

 Open tuinen NO Friesland 20 juni 2020 

 Tuinliefhebbers clubje 

 

Meer informatie kunt u vinden in onze nieuwsbrieven en op de 

website http://nofriesland.groei.nl  

Of u kunt  contact opnemen met info@nofriesland.groei.nl 
 

Lid worden? Kies je welkomstcadeau of korting op www.groei.nl  


