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Beste Groei&Bloeiers, 
 

De laatste zonnestralen op mijn gezicht, gezeten in de deuropening van het tuingereedschap 

hokje, genietend na een dag hard werken in de tuin. Dagdromend van ontluikend groen en 

kleurrijke bloemen... Dat is de schat die wij delen!  

 

En wat te denken van de busreis naar de Floriade? U kunt nog inschrijven. Heerlijk toch, niet 

zelf te hoeven rijden en met andere tuinliefhebbers op pad. 

Binnenkort ook een leuke voorjaarsworkshop door Romkje. 

Lege plek in de tuin of ietsje te vol? Plantjeruil is de ideale oplossing. 

 

Lees meer in deze nieuwsbrief! Graag tot ziens!  

 

Groetjes van Yda, Romkje, Helma en Marion 

 
 

Agenda activiteiten NO Friesland 
      

 Maart-oktober Tuinliefhebbersclubje  

 

 4 april Voorjaars-/Paas workshop 

 

 Zaterdag 23 april Plantjeruil bij de familie Rietdijk, Siercksmawei 26 te Niawier 

 30 april 2022 Tuinen struinen; Excursie Tulpenroute NO-Polder 

 1 mei inleverdatum wedstrijd: Ontwerp je eigen border!  

 2 mei Workshop hanging basket 

 Mei-augustus/ 18 juni Fryslân iepenet syn tunen  

 11 juni 2022 Tuinen struinen; Excursie Floriade Expo Almere 

 1 oktober 2022 Tuinen struinen; Excursie Tuinfleur Oostwold, Tuingoed Foltz 

Meeden 

 

 

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van (nieuwe) maatregelen met betrekking tot Covid-

19. Als er maatregelen worden afgekondigd door de overheid die het houden van activiteiten 

beperken of verbieden, berichten we hierover op onze site  
 

 

 
 
 
 

https://nofriesland.groei.nl/home/
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Plantjeruil 
 

Plantjeruil: Zaterdag 23 april 2022 

Locatie: Familie Rietdijk, Siercksmawei 26, 9138 SX Niawier 

Tijd:  10.00-12.00 uur 

 

Op de plantenruilmarkt worden bijzondere 

lievelingen en overschotten aangeboden. April 

is dé is de tijd van het jaar waarin er naar 

hartenlust gescheurd wordt. Hoe leuk is het om 

wat restplanten te ruilen voor wat moois van 

een andere tuinliefhebber? Wied ook niet het 

teveel aan zaailingen uit: er is vast iemand blij 

mee.  

Natuurlijk is er ook ruim gelegenheid voor een 

praatje met andere tuinliefhebbers, met een 

bakje koffie erbij.  

  

We houden de Plantenruilmarkt altijd op een locatie die zelf al de moeite waard is!  

We zijn te gast bij de familie Rietdijk. Komt u ook? Koffie en thee staan klaar! 

 
 

Vijf Weekenden Open tuinen van de afdeling Noordoost Friesland 

Fryslân iepenet syn tunen 

Bezoek de mooiste tuinen in Noordoost Friesland! Er is dit jaar zeer enthousiast gereageerd 

op de oproep om de tuin open te stellen. Wel 12 tuinen in ons stukje Friesland doen mee. 

Het landelijk Open Tuinen Weekend en de Open Tuinendag/Rondje Tuinen vallen in het 

tweede weekend van Fryslân iepenet syn tunen. Overigens is niet elke tuin elk weekend 

open. De ene tuin kan slechts één weekend open zijn, de andere tuin twee keer of vaker. Zie 

hieronder voor een compleet overzicht van tuinen en adressen. 

21 en 22 mei 

18 en 19 juni (Landelijk Open Tuinen Weekend en 18 juni Open tuinen/ Rondje tuinen) 

9 en 10 juli 

30 en 31 juli 

27 en 28 augustus.  

 

1. Het Tuinhoekje , Klaas van der Heide, Tsjerkepaed 40, 9287 LS Twijzelerheide: 

alle weekenden. 

De tuin staat vol met bollen en eenjarige planten: een kleurenspektakel. 

 

2. Magda Rietdijk, Siercksmawei 26, 9138 SX Niawier:  

21 en 22 mei, 18 en 19 juni, 30 en 31 juli.  

Een verrassende tuin waar de natuur welkom is. 

 

3. Douwe de Beer, Meekmastraat 14, 9108 MT Broeksterwoude:  

zaterdag 18 juni en 30 juli.  

1700 m2 tuin met veel vaste planten, hortensia’s, dahlia’s enz. 
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4. De Goudbek, Matthé en Helma Sjamaar, Tsjerkestrjitte 4, 9145 RE Ternaard: 

zondag 22 mei en 19 juni en als het bord ‘Open Tuin’ aan de weg staat. 

Nieuwe stinzentuin, aanleg gestart in 2020 dus volop in ontwikkeling. 

 

5. Túnwille, Douwtsje Lawerman, de Warf 1, 9852 TK  Warfstermolen:  

alle weekenden. 

Tuinieren op kleur, kas, groentetuin, fruitbomen (oude rassen) 

 

6. Artuin, Hennie Dijk-Stel, Foarwei 32, 9294 KE Oudwoude, 18 en 19 juni. 

Voor de overige data geldt dat we altijd open zijn zoals op onze site staat: op afspraak of 

op goed geluk. https://artuin.nl/onze-tuin/   

Engelse borders rond oude boerenerf, moestuin en tuinkunst.  

 

7. Fokke’s tuin, Fokke Zijlstra, Ferlinge Stasjonstrjitte 52, 9271 CE De Westereen: zaterdag: 

21 mei, 18 juni en 27 augustus  

Aan de dorpsstraat word je verwelkomt door de warme kleuren geel-oranje-rood in de 

voortuin met veel grassen en prairie planten. Achter, een diepe tuin in diagonale 

lijnen, met borders op kleur en een schaduwtuin. 

 

8. Janna Rusticus, Rykswei 8A, 9288 CB Kootstertille: 18 en 19 juni van 10:00-16:00;  

27 en 28 augustus van 10:00-16:00 (dan is er ook Brommels).  

Parkeren aan de grote weg zodat de ventweg vrij blijft voor de omwonenden! 

Een sfeervolle kleurrijke liefhebbers tuin van 1200m2 met verassende plekjes in de Dutch 

Wave stijl. 

 

9. Durk en Eelkje Postma, Foarwei 38, 9114 RB Driezum: zaterdag 18 juni 

Een landelijk gelegen tuin van 3500 m2, met diverse zitjes en uitzicht over de 

landerijen, een tuin met veel bomen, heesters, hagen en vaste planten, wilde 

bloemenweide, vijver en groentetuin. 

 

10. De Holdertuin, Gea Looper Melein, Dr Albert Plesmanloane 63, 9269 PJ Feanwalden: 21 

en 22 mei. 

Strakke lijnen, hagen, volle borders en moderne kunst. 

 

11. Het kleine Paradijs, Fam. Venema, Romkeloane 8, 9104 CW, Damwâld:  

zaterdag 21 mei en 27 augustus. 

Gevarieerde liefhebberstuin met verschillende stijlen en hoekjes die vloeiend in elkaar 

overlopen. 

 

12. Vreedebest (voorheen de tuin van de fam. Prins) Bornwirdhuizen 1, 9156 BA Bornwird: 

zaterdag 18 juni. 

Rond de boerderij is een kleinschalige en biodiverse pluktuin. Een heerlijke rustgevende 

plek.  

https://artuin.nl/onze-tuin/
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Vreedebest, website Vreedebest 

De Holdertuin 

De Holdertuin is een ruim 40 jaar oude tuin van 1200m2, die de laatste jaren flink op de schop 

is geweest. Behouden zijn de grote rode beuk, de grove den en rododendrons in de voortuin. 

De coniferen hebben plaats gemaakt voor een vlakverdeling van paden, hagen, gazons en 

borders waarin moderne kunstwerken zijn geplaatst. Een strakke vijver, kasje en kleine moes- 

en pluktuin maken de tuin tot een afwisselend geheel. 

 

De naam van de tuin kwam bij ons op omdat er zoveel hommels in de tuin zijn. 'Holder' is een 

Friese naam voor hommels. 

 

De Goudbek 

Bij deze voormalige pastorie (1868) ontwikkelt zich vanaf 2020 een ‘nieuwe stinzentuin’ 

(ontwerp: Carrie Preston). Veel bollen in het voorjaar! Ook in andere seizoenen is deze tuin al 

een bezoek waard. De weelderige voortuin kleurt donkerrood, oranje en paars. In de 

stobbentuin staan bijzondere varens. Achter het huis een boomgaard met stinzenweide en een 

schaduwlaantje langs het antieke prieel. Nieuwe borders worden in 2022 beplant. 

 

 
Bloemschikken 
 
We zoeken een enthousiast lid met bloemschikervaring die de coördinatie van de 

bloemschikcursus op zich wil nemen om ons op deze manier te ondersteunen. Lijkt u dit leuk? 

Voor meer informatie kunt u/je contact opnemen met Marion van der Wal, e-mail 

info@nofriesland.groei.nl.   

  

mailto:info@nofriesland.groei.nl
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Workshops  
 

Voorjaars-/Paas Workshop  

 

Onderwerp: Voorjaars/Paas workshop 

Wanneer:    Maandag 4 april 2022 

Waar:  Tuincentrum de Triemen, De Triemen 5A 9296 MB Triemen 

Aanvang: 19.30-21.30 uur 

Meenemen: Draadkniptang en mesje  

 

Kosten: De kosten zijn incl. koffie, thee of chocolademelk en wat lekkers € 20,00. 

 

Vrolijke voorjaarsbloemen en 

voorjaarsbloeiers? We worden alweer 

enthousiast en hebben echt zin in een 

voorjaarsworkshop, waar we 

een bloemstuk gaan maken waar je lang 

plezier van hebt. Maar ook een stuk wat 

echt helemaal uniek is. Alle materialen zijn 

ruim voldoende aanwezig, zodat je echt 

kunt maken wat je voor ogen hebt.  

 

Je komt met lege handen en hebt een zeer 

gezellige avond waar we met z'n allen bezig 

zijn onder leiding van Romkje. Je krijgt in 

de pauze een lekker kopje koffie, thee of 

chocolademelk en een stuk cake.  

Aan het einde van de avond ga je met iets 

moois naar huis waar je lang plezier van 

hebt en waar je goede sier mee maakt. 

Uiteraard kan je een workshop ook cadeau 

geven aan buurvrouw, vriendin, zus of 

moeder! Of kom samen met een vriendin, 

buurvrouw en je hebt samen een gezellige 

avond en een mooi bloemstuk bovendien.  

 

Opgave bij Romkje de Hoop; e-mail:  

workshop@romkje.frl  
 

 

 

Workshop hanging basket 
 

Onderwerp: Hanging basket 

Wanneer:    Maandag 2 mei 2022 

Waar:  Tuincentrum de Triemen, De Triemen 5A 9296 MB Triemen 

Aanvang: 19.30-21.30 uur 

Kosten: De kosten zijn incl. koffie, thee of chocolademelk en wat lekkers 

 € 27,50, dit is inclusief een complete hangingbasket en kokosinlegvel.  

   € 25,00 incl. kokosinlegvel en excl. een hangingbasket  

 

 

mailto:workshop@romkje.frl
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Een  gezellige en leuke 

workshop: Hanging Basket 

vullen. Deze wordt al jaren 

gegeven en deelnemers zijn altijd 

een heel seizoen enthousiast. 

Immers, door het goede 

samenspel van  

soorten, bloem- en bladkleur, 

groeikracht en de juiste voeding, 

heeft u er tot de nachtvorst in 

oktober plezier van.  

Natuurlijk zijn er elk jaar nieuwe 

soorten waardoor u elk jaar weer 

een andere mand heeft.  

Het enige wat uzelf mee moet 

nemen is een emmer en 

eventueel tuinhandschoenen. De 

emmer voorkomt dat de basket 

omrolt bij het werken.  

De hanging basket is van een redelijk groot formaat (40 cm. in doorsnee), die gevuld word 

met kwaliteitspotgrond, langwerkende bemesting en natuurlijk  met prachtige mooie planten 

die de hele zomer zorgen voor een waterval van bloemen.  

 

Koffie, thee en natuurlijk chocolademelk  plus een lekker stuk cake in de gezellige pauze 

ontbreken natuurlijk ook niet  

 

Doet u mee? Opgave bij Romkje de Hoop;  tel. 0511-441562;  

e-mail: workshop@detriemen.com 

 

 
Tuinliefhebbersclubje, oproep 

Beste tuinliefhebber, 

 

Nu is het tijd om weer naar buiten te gaan 

en elkaar daar te treffen. En gelukkig kan 

dat ook allemaal weer! Net als voorgaande 

jaren stellen een aantal leden van onze 

vereniging hun tuin een dag(deel) open 

voor de andere leden. U wordt dan met veel 

plezier en enthousiasme ontvangen en in 

de gelegenheid gesteld de tuin te 

bezichtigen op een moment dat er veel 

moois is te zien! 

 

Natuurlijk zijn er open tuinendagen, maar de liefhebbersclub dé manier om tuinen van leden 

exclusief te bezichtigen. Laat u verrassen door de tuinen van medeliefhebbers en geniet van 

hun passie voor alles wat groeit en bloeit. 

 

Ook dit jaar coördineer ik de activiteiten van de Tuinliefhebbersclub: Open tuin van leden – 

voor leden. 

 

 

 

file:///C:/Users/hsjam/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/6OOJSHRC/workshop@detriemen.com
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Aanmelden open tuinmoment 

Ik ontvang graag bericht van u via e-mail als u uw tuin voor de leden opstelt. Dat hoeft niet 

nu meteen. Als u ergens in augustus denkt: ‘Wow, wat is de tuin nu toch prachtig!’ dan kunt u 

ook een bezichtigingsmoment doorgeven. 

Geef in uw e-mail s.v.p. datum en tijdstip van openstelling aan en ook uw contactgegevens, 

zodat ik bij vragen even kan bellen. Een mooie foto erbij is ook welkom! 

 

Vervolgens informeer ik de liefhebbers die zich hebben aangemeld voor de club over de 

openstelling.   

 

Het open stellen van uw eigen tuin wordt natuurlijk op prijs gesteld, maar is geen verplichting 

of voorwaarde voor deelname aan de liefhebbersclub. U bent van harte welkom. 

Belangstelling?  

Stuur dan een e-mail naar Helma Sjamaar: hsjamaardupuis@hotmail.com              

 

Tot slot: wilt u niet langer geïnformeerd worden over de openstelling van een tuin, stuurt u mij 

dan even een berichtje. Ik haal u dan van de verzendlijst van de liefhebbersclub. 

 

Hartelijke groeten en een kleurrijke zomer gewenst, 

Helma Sjamaar 

Mobiel nr.: 06-512 88 201 

 

 

Tuinen struinen 2022, excursies 
 

Excursie Tulpenroute NO-Polder 30 april 2022 

Met ruim 2.000 hectare bollenvelden is de Noordoostpolder één van de grootste 

bloembollengebieden van Nederland. De vele kleurrijke tulpenvelden in het voorjaar zijn een 

lust voor het oog. Op 30 april brengen we een bezoek aan drie unieke voorjaarstuinen. Veel 

soorten tulpen die je op de velden ziet staan worden hier gecombineerd met talloze andere 

voorjaarsbollen tussen vaste planten, heesters en bomen. Deze tuinen zijn inmiddels in binnen- 

en buitenland bekend geworden en zijn zowel in het voorjaar als in de zomermaanden perfect 

onderhouden en zeker een bezoek waard. 

 

Het Zwaluwhuis https://www.hetzwaluwhuis.nl/ te Ens 

De tuin, gelegen op 5  km. afstand van het dorp Ens in de Noordoostpolder, heeft een 

ruimtelijke en evenwichtige vormgeving met verrassende  zichtlijnen. Tijdens de grondige 

verbouwing van de boerderij is in samenwerking met  Jikke Hamerpagt van Locus Flevum  de 

tuin ontworpen. Er zijn veel grassen in de 

borders toegepast die samen met vaste 

planten boeiende combinaties vormen. 

De losse beplanting lijkt op de 

zogenaamde prairie stijl. Van het 

voorjaar met het frisse groen en 

bloembollen die dan boven komen tot 

diep in het najaar met prachtige 

herfstkleuren blijft de tuin boeien.  

Eén zichtlijn loopt door De Deel waar 

boerenzwaluwen nestelen en waaraan de 

naam van de tuin ontleend is. Prachtige 

borders met een variatie aan beplanting 

zoals veel grassen en prairieplanten en 

borders met harmonieuze 

https://www.hetzwaluwhuis.nl/


 nieuwsbrief Groei & Bloei NO Friesland  maart 2022 

 

 

8 

plantencombinaties zijn kleurrijk en smaakvol. Het grote gazon en de beukenblokken vormen 

ideale rustpunten. En er is nog veel meer te zien. 

 

Pegasushof   http://pegasushof.nl/  

Ongeveer 12 jaar geleden is de familie Giesen in Bant opnieuw begonnen met de aanleg van 

hun tuin. Voorheen was het gedeelte om het huis een boerentuin, zoals de meeste tuinen in de 

polder uit de jaren 50, met aangrenzend een paardenwei. 

De structuur van de tuin is bepaald door strakke lijnen met taxus en buxus hagen, vijvers en 

een modern terras aan één van de vijvers. Geïnspireerd door de tuinen in Engeland en later in 

Nederland zijn ze in 1999 begonnen door 

eerst een indeling te maken, taxushagen te 

planten en de vijvers te realiseren. De tuin 

heeft windsingels ter bescherming van de 

vaak krachtige wind. 

In de loop der jaren zijn veranderingen en 

uitbreiding van de tuin door gevoel ontstaan, 

hierbij proberen ze hun karakters in de tuin 

weer te geven. Hun streven is dat het een 

plek is die hen rust geeft. Een 

beplantingsplan is er niet geweest, de 

beplanting is ontstaan door het verzamelen 

van bijzondere en “gewone” planten om 

daarna een plaats te zoeken. Oppervlakte 

van de tuin is ca. 4000 m².  

 

De Stekkentuin https://www.destekkentuin.nl/ te Espel 

De tuin is zo’n 30 jaar geleden ‘over de kop gegaan’: oude hagen en heesters werden 

eigenhandig verwijderd en de strakke lijnen, die nog stamden uit de tijd dat de eerste pioniers  

hier in de Polder kwamen wonen, werden met de schop omgetoverd tot speelse, rond golvende 

borders. 

Deze borders hebben we opgehoogd, zodat de bodembedekkers aan de randen extra opvallen. 

Ondanks dat het nog vroeg in het jaar is, kan men al volop genieten van vele bloembollen, 

helleborussen en andere vroegbloeiende vaste planten. 

In De Stekkentuin staan o.a. prachtige blauwe en witte hyacinten, kleine Scilla’s: blauwe 

Siberica’s en witte (met een vleugje blauw) Mischtschenkoana’s stelen de show. Felblauwe 

Irisjes Reticulata ‘Harmony’ en ‘Cantab’ mooie witte Puschkinia’s Libanotica, met een 

groenblauwe middennerf completeren het geheel. 

 

Weggooien kan ik maar moeilijk: stukje bij beetje werd er steeds een hoekje van het grote erf 

ingepikt en door mij vol geplant met stekken uit de tuin. Het was de bedoeling, dat dit mijn 

tweede tuin zou worden, maar doordat bezoekers regelmatig graag stekken mee wilden, is het 

erf van lieverlee uitgegroeid tot een klein hobby kwekerijtje. 

De naam: De Stekkentuin? Begonnen met stekken ván anderen zijn we nu zo ver, 

dat we stekken vóór anderen hebben. 

 

Tijdens de “Bollen/Tulpenroute” is er een kleine expositie van enkele schilderessen, 

Margriet Buijsman heeft zich bekwaamd in het schilderen van voornamelijk tulpen in acryl verf. 

Ook  Ellen Nelis heeft bijzondere voorjaars-creaties geschilderd. 

Dit jaar zijn er ook schilderijen van Hennie Dijk uit Oudwoude te bewonderen. 

 

Vertrek: 8.30 uur, eindtijd +/- 17.45 uur 

Kosten: +/- €30,00 (is inclusief entrees, koffie en carpoolkosten). Overige kosten zijn voor 

eigen rekening. Lunch: ieder neemt zijn/haar eigen lunchpakket mee. 

Aanmelden: Je kunt je uiterlijk 16 april hier aanmelden 

http://pegasushof.nl/
https://www.destekkentuin.nl/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAGBEa7kq_NURURISENTODBPU0dIWFRLVzM1WElQNzJHRS4u
http://pegasushof.nl/wp-content/uploads/2012/09/tuin2.jpg
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Lukt dit niet, kun je uiterlijk 16 april je aanmelden bij Yda van der Wal, e-mail 

ydajacoba@gmail.com of bij Tineke Adema: e-mail: tinekeadema@hotmail.com.  

Graag willen we bij  aanmelding je naam, woonplaats, email-adres en telefoonnummer weten 

maar ook of je bereid bent zelf te rijden en (hoeveel) gasten je mee kunt nemen. 
 

 

 

  

mailto:ydajacoba@gmail.com
mailto:tinekeadema@hotmail.com
https://www.destekkentuin.nl/Bollenroute%20kleurrijke%20windsingel%20(1).htm
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Excursie  Floriade Expo Almere op 11 juni 2022 

Op 14 april 2022 opent Floriade Expo haar poorten een half 

jaar lang in Almere. De Floriade vindt slechts één keer in 

de 10 jaar plaats. Het lijkt ons een leuk idee om hier samen 

met leden en niet-leden van Groei&Bloei heen te gaan. 

Samen een dagje uit met de bus, hoe leuk kan dat zijn       

Een dagtocht naar de Floriade in Almere betekent een dag 

genieten van “groen”. Je ontdekt hier oplossingen van 

innovators uit binnen- en buitenland die onze steden 

leuker, mooier en duurzamer maken. En je geniet van de 

geur en kleur van bloemen, planten, groenten en fruit. Duik 

in het thema ‘Growing Green Cities’ en laat je verrassen! 

Maak kennis met ontwikkelingen op het gebied van groen, 

voedsel, gezondheid en energie.  

Wat gaat u beleven bij een dagtocht Floriade? 

 Een onvergetelijk dagje uit dat je maar eens 

per 10 jaar kunt meemaken 

 Proef, voel, ruik en zie alles wat de Nederlandse 

tuinbouw samen met meer dan 400 nationale 

en internationale deelnemers te bieden heeft 

 Ga op reis door de tuinbouw in het enorme 

kascomplex 

 Een gratis rit met de kabelbaan, het stedelijke 

vervoersmiddel van de toekomst 

 Een rijk en gevarieerd kunst- en 

cultuurprogramma 

 Verbreed je kennis en laat je inspireren over hoe je zelf groener kan leven 

 

We reizen met een luxe touringcar. Deze excursie kan alleen doorgaan als we de bus vol 

krijgen. Vraag daarom gerust  vrienden of familie of ze mee willen, niet leden betalen €2,50 

meer. 

 

Vertrek: 9.00 uur, opstapplaats Dokkum; eindtijd +/- 18.00/18.30 uur 

Kosten: +/- €57,50 (is inclusief entree, vervoer en enkele rit kabelbaan); niet-leden +/- 

€60,00. Overige kosten zijn voor eigen rekening.  

 

Aanmelden: Je kunt je uiterlijk 28 maart hier aanmelden 

 

Lukt dit niet, kun je uiterlijk 28 maart aanmelden je bij Yda van der Wal, e-mail 

ydajacoba@gmail.com of bij Tineke Adema: e-mail: tinekeadema@hotmail.com.  

 

Bij voldoende deelname gaat deze reis door en krijg je in april nader bericht over de betaling. 

 

 

De excursiecommissie, Yda van der Wal en Tineke Adema- Speelman 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAGBEa7kq_NUMVRRNVlUVTczWlJQMlJETzM3UTE1WTQwVS4u
mailto:ydajacoba@gmail.com
mailto:tinekeadema@hotmail.com
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Excursie Tuinfleur en Tuingoed Foltz 1 oktober 2022 

Tuinfleur! http://www.tuinfleur.nl/ 
Deze tuin is gelegen aan de oever van het 

Oldambtmeer, 5 km van Winschoten. Deze 

verrassende diepe tuin beslaat 6000 m² en omvat 

12 tuinkamers waarin duizenden bloembollen, 

diverse bloeiende vaste planten en een bijzondere 

collectie van sneeuwklokjes te vinden zijn.  

Deze tuin bestaat verschillende onderdelen: 

 Borders met plantencompositie op kleur 

 Een grote natuurlijke vijver 

 Een hagentuin 

 Een beeldentuin 

 Varen en hostatuin met meer dan 600 verschillende soorten hosta`s 

 Een rariteitentuin vol met zeldzame schaduwplanten 

 Een meandertuin met bijzondere struiken en bomen 

 Een omlijsting door 3.5 km aan beukenhaag 

 Een verhoogd terras met uitzicht op het Oldambtmeer 

Kortom, een bezoek meer dan waard! 

 

Van april tot oktober 2022 staan er in de beeldentuin van Tuinfleur dit seizoen beelden van 

Loet van Veen uit Heerhugowaard Loet van Veen, de gerenommeerd kunstenaar (woonachtig 

in Heerhugowaard) maakt prachtige bronzen beelden. Hij haalt zijn inspiratie vaak uit vogels 

in de lucht maar ook door vlinders en vrouwen. Zijn werk is overal over de wereld te vinden 

van Engeland tot Nieuw-Zeeland. 

 

Tuingoed Foltz Meeden  http://www.tuingoedfoltz.nl/ 

Bij Tuingoed Foltz vinden we prachtige tuinen en een bijzondere sfeer. Maar bovenal een zeer 

gespecialiseerde kwekerij met een breed aanbod vaste planten, siergrassen, jungleplanten, 

varens, kruiden en eenjarigen. Ze hebben unieke collecties Salvia en Echinacea, Epimedium, 

Colocasia, Clematis, Geranium, Dahlia, Hosta, Arisaema, boomvarens en andere bijzondere 

schaduwplanten en botanische rariteiten.  

 

Verder een tuinwinkel met potterie, zaden, ambachtelijk tuingereedschap en kastanje houten 

hekwerk. Een brocanterie met oude ornamenten, beelden, kristallampen, serviezen en 

tuintafels. Een plek om te genieten. Van de tuinen, het enorme plantenaanbod, de sfeer en de 

rust. We krijgen hier naast koffie/thee/koek een introductie en een rondleiding. 

 

Vertrek: 8.30 uur, eindtijd +/- 17.30 uur 

Kosten: +/- €27,50 (is inclusief entrees, koffie, rondleiding en carpoolkosten). Overige kosten 

zijn voor eigen rekening. Lunch: ieder neemt zijn/haar eigen lunchpakket mee. 

Aanmelden: Je kunt je uiterlijk 16 september hier aanmelden  

 

Lukt dit niet, kun je uiterlijk 16 september je aanmelden bij Yda van der Wal, e-mail 

ydajacoba@gmail.com of bij Tineke Adema: e-mail: tinekeadema@hotmail.com.  

Graag willen we bij je aanmelding je naam, woonplaats, email-adres en telefoonnummer weten 

maar ook of je bereid bent zelf te rijden en (hoeveel) gasten je mee kunt nemen. 

 

 

 
 

http://www.tuinfleur.nl/
http://www.tuingoedfoltz.nl/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAGBEa7kq_NUOFJLNUNaSUhDMEkxMFNWWDQ1WENRNEowMy4u
mailto:ydajacoba@gmail.com
mailto:tinekeadema@hotmail.com
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Ontwerp je eigen border! Doe mee met de wedstrijd 
 

 

Kijk je ook altijd met gretige ogen naar een border waar – rommelig of niet - alles lijkt te 

kloppen, waar altijd wel iets bloeit, waar je een spannend contrast tussen bloem- en 

bladvorm ziet? Jij kunt ook zo’n border maken! 

 

Doe mee 

Doe je mee met de wedstrijd ‘Ontwerp je eigen border’! Ben je (nog) geen lid van Groei & 

Bloei, ook dan nodigen we je van harte uit een kans te wagen. Lever je ontwerp in bij onze 

afdeling  info@nofriesland.groei.nl   en je dingt mee naar een prijs! 

 

De stads- en balkontuin 

In 2022 is het thema van de Groei & Bloei Nationale Tuinweek: De stads- en balkontuin. Om 

dit thema tot leven te wekken organiseren wij een wedstrijd waarbij leden en niet-leden van 

Groei & Bloei via de eigen afdeling hun creatieve ontwerptalent kunnen laten zien.  

 

We gaan heel veel bomen planten 

Het is niet zo maar leuk als heel veel mensen mee doen … voor elke inzending plant Groei & 

Bloei een boom via Trees for all. Dus stuur je ontwerp in zodat we met elkaar Nederland 

ook nog eens groener maken! 

 

Dit zijn de categorieën: 

A. Border/beplantingsplan tot ca 1 m², bijvoorbeeld: 

 Gevel- of boomspiegeltuin 

 Vierkante meter tuin 

 Verticale tuin 

 Balkontuin in potten 

 Kruidentuintje (potten of anders) 

 Minimoestuintje, eventueel in combinatie met eenjarigen 

 

B. Border/beplantingsplan 2 tot ca 5 m², bijvoorbeeld: 

 Vaste planten border 

https://www.groei.nl/vereniging
https://www.groei.nl/vereniging
file:///C:/Users/hsjam/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/6OOJSHRC/info@nofriesland.groei.nl
https://www.treesforall.nl/
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 Balkon-, dak -of terrastuin 

 Gemengde border met vaste planten en eenjarigen 

 Border met  vaste planten en eetbare planten of struiken. 

 Gemengde border met eetbare planten en vaste planten en/of eenjarigen 

 Groene schutting/afscheiding (geen heg). Bijvoorbeeld: bloeiende klimplanten, 

aardbeien en andere planten in hangers aan een schutting 

 

Aandachtspunten voor je ontwerp: 

 Goed voor mens en dier (vogels, insecten en andere dieren) 

 Aantrekkelijk voor bijen en andere bestuivers 

 Gebruik algemeen verkrijgbare planten 

 De juiste plant op de juiste plek (grond, vocht en licht) 

 Hou rekening met de balkon- en dakbelasting 

 Voeg een duidelijke tekening, een plantenlijst en benodigde aantallen toe 

 

 
 

Hoe werkt het?: 

Doe mee en stuur uiterlijk 1 mei 2022 een ontwerp op binnen een van de twee bovenstaande 

categorieën. Het bestuur van de afdeling NO Friesland beoordeelt  de inzendingen en kiest uit 

elke categorie 1 winnaar.  Vervolgens stuurt het bestuur de ontwerpen van beide winnaars 

met een korte toelichting/juryrapport door naar nationaletuinweek@groei.nl. 

 

De Commissie Nationale Tuinweek met als gast-jurylid tuinontwerper en groenauteur en 

fotograaf Modeste Herwig, kiest uit de inzendingen 2 landelijke winnaars (1 per categorie). 

De twee landelijke winnaars worden bekend gemaakt en gehuldigd op 11 of 12 juni 2022 op 

de Floriade in Almere 

  

Wat kun je winnen: 

Afdelingsprijs: Twee keer een voucher om planten aan te schaffen voor ontwerp: Categorie A 

€ 50,- en Categorie B € 100,-. 

 

Landelijke winnaars: Een jaar lang gratis lidmaatschap van Groei & Bloei en twee gratis 

toegangskaarten voor de Floriade + het ontwerp wordt bekend gemaakt via de website en de 

socials. 

 

 



 nieuwsbrief Groei & Bloei NO Friesland  maart 2022 

 

 

14 

Wist u dat… 
 
We sinds een aantal jaren onze nieuwsbrief digitaal versturen?  

 

Wilt u deze brief ook digitaal ontvangen, kunt u een mail sturen naar 

info@nofriesland.groei.nl 

 

Heeft u een nieuw emailadres? Wilt u dit dan aan Romke Sibma r.sibma2@knid.nl van de 

ledenadministratie doorgeven?  

 

Alvast bedankt! 

 

 

Groei&Bloei 150 jaar! 

 

In 2022 bestaat Groei & Bloei 150 jaar! Dat gaan we natuurlijk vieren met activiteiten, acties, 

bijeenkomsten, publicaties en verrassingen ... Ook op de Floriade en tijdens Gardenista zal 

het jubileum gevierd worden! De voorbereidingen zijn in volle gang. Hou onze landelijke site,  

https://www.groei.nl/actueel/nieuws/groei-bloei-150-jaar in de gaten voor het laatste 

nieuws.  

 

Gratis online lezingen op 28 maart en 4 april 

Om ons 150-jarig jubileum te vieren, organiseren we ook dit jaar weer online lezingen. Dit 

keer zal kweker en ontwerper Cor van Gelderen ons inspireren met een lezing over 'Bomen 

voor een kleine tuin'. Ontwerper Harry Pierik geeft zijn visie op 'Vormgeven in het groen'. 

Beide lezingen kun je gratis bijwonen via deze link: https://tv.elba-rec.nl/uitzending/groei-

bloei. Klik op de betreffende avond om half 8 op de link en je kan genieten van deze twee 

groene experts. Na afloop is er uiteraard gelegenheid om al je vragen te stellen! 

 

 

De wereld zag er heel anders uit toen op 17 december 1872 in de Haagse herensociëteit ‘De 

Vereeniging’ 28 keurige heerschappen bijeen kwamen om de vereniging op te richten die nu 

Groei & Bloei heet. 150 jaar later is Groei & Bloei ondanks alle crisissen, wereldoorlogen en 

technologische en maatschappelijke ontwikkelingen nog steeds springlevend. Edwin Oden 

mailto:info@nofriesland.groei.nl
https://www.groei.nl/actueel/nieuws/groei-bloei-150-jaar
https://tv.elba-rec.nl/uitzending/groei-bloei
https://tv.elba-rec.nl/uitzending/groei-bloei
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dook in de archieven op het hoofdkantoor in Zoetermeer en sprak met kenners. Lees het 

eerste deel van zijn verhaal: hoe het begon ... 

Als je meer wilt weten over het ontstaan van onze vereniging, neem dan eens een kijkje dmv 

onderstaande link: 

https://www.groei.nl/actueel/nieuws/het-levensverhaal-van-groei-bloei 

 
 
Social media     
 

Op onze website staan al onze activiteiten en nieuwtjes! https://nofriesland.groei.nl 

Mocht u foto´s of andere zaken op de website willen plaatsen dan kunt u contact opnemen 

met Helma Sjamaar: hsjamaardupuis@hotmail.com. 

 

Op de jaarvergadering is besloten de Facebookpagina van de afdeling niet te opnieuw te 

activeren. Nieuws van de afdeling wordt gepubliceerd op de individuele pagina’s van de 

bestuursleden. Wilt u via FB op de hoogte blijven van onze activiteiten? Volg dan de pagina van 

Helma Sjamaar: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008792145911. 

 

 
 
 

 

  

https://www.groei.nl/actueel/nieuws/het-levensverhaal-van-groei-bloei
https://nofriesland.groei.nl/home/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008792145911
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Bestuurssamenstelling en Activiteiten 

Bestuur:  

Functie  Naam        

Voorzitter  Vacant 

Secretaris  Marion de Wal  info@nofriesland.groei.nl   

Penningmeester Romkje de Hoop  dehoop@romkje.frl  

Algemeen lid  Yda van der Wal   

Algemeen lid  Helma Sjamaar  hsjamaardupuis@hotmail.com 

    

Functie   Naam     

Ledenadministratie  Romke Sibma   r.sibma2@knid.nl  

Redactie   Tineke Adema  tinekeadema@hotmail.com  

Webmaster   Helma Sjamaar  hsjamaardupuis@hotmail.com 

 

Activiteiten   Naam      

Open tuinen   Marion de Wal  info@nofriesland.groei.nl 

Workshops   Romkje de hoop  dehoop@romkje.frl 

Excursies   Yda van der Wal    0519-561690 

Tineke Adema   tinekeadema@hotmail.com 

Bloemschikken  vacant   

Tuinliefhebbersclubje  Helma Sjamaar  hsjamaardupuis@hotmail.com 

Plantenruilmarkt  Marion de Wal  info@nofriesland.groei.nl   

  

 

 

 

mailto:info@nofriesland.groei.nl

