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Beste leden 
 

Na een lange koude winter is het voorjaar meer dan welkom. Geniet u ook zo van de 

magnolia, forsythia, helleborus, corydalis en natuurlijk de bolbloemen in de tuinen, parken en 

plantsoenen? 

 

Wij hebben voorzichtig weer een activiteiten agenda voor u samengesteld. En hopen u weer 

te zien bij de plantjeruil, excursie, lezing en de tuinen! 

       

Romkje, Yda, Helma en Marion 

 
 
Van de bestuurstafel 
 

Ons bestuurslid Janny Roodbergen is door 

ziekte gestopt met het bestuurswerk. Gelukkig 

gaat het weer een stuk beter met haar. Janny 

heeft met veel enthousiasme en inzet de 

afgelopen jaren de coördinatie van het 

bloemschikken, de excursies en de lezingen op 

zich genomen. Namens ons allen hartelijk dank 

en voor de toekomst de allerbeste wensen.  

 

 

Foto Fokke Zijlstra 
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Hans Vellinga is op 31 maart gestopt met zijn werkzaamheden als webmaster. Hans heeft 

heel wat jaren onze clubactiviteiten zichtbaar gemaakt op internet. Vorige jaar is hij met de 

nieuwe website aan de slag gegaan. Geen kleinigheidje! Bedankt voor alle inzet en veel 

plezier bij de Botanische tuin de Kruidhof! 

 

Helma Sjamaar heeft aangegeven het bestuur van onze club te willen versterken als 

algemeen lid. Op de volgende ledenvergadering zal dit officieel gemaakt worden. Helma 

neemt ook de taken van webmaster Hans Vellinga op zich en coördineert sinds vorig jaar het 

Tuinliefhebbers clubje. Van harte welkom Helma. 

 

De algemene ledenvergadering Groei en Bloei NO Friesland kon in februari 2021 niet 

gehouden worden en wordt een jaar doorgeschoven naar februari 2022.  

 
 
 

Agenda activiteiten NO friesland 
      

∗ Zaterdag 19 juni (fiets)rondje langs open tuinen NO-Friesland  

∗ Juni-oktober Tuinliefhebbersclubje  

∗ Fryslân iepenet syn tunen (22 mei – 29 augustus, zie overzicht) 

∗ Zaterdag 11 september Plantjeruil bij de familie Rietdijk, Siercksmawei 26 te 

Niawier 

∗ Zaterdag 18 september Tuinen struinen; Excursie Kwekerij Aan de dijk 

Appingedam, Menkemaborg Uithuizen en een verrassing 

∗ Maandag 27 september Lezing “Tuinen Anno nu deel 1”, door Hans van Wieren 
 

De activiteiten die op de agenda staan worden in verband met Corona onder voorbehoud 

georganiseerd (zie pagina 7). Mocht het niet doorgaan, berichten we hierover op onze site 

 

Tuinen struinen 2021, excursies 
 
Kwekerij en Kijktuin Aan de Dijk 

Laat je verrassen door de tuin en kwekerij aan de slapersdijk in het noordelijkste dorpje van 

Groningen. Smalle paadjes leiden je langs een dijk beplant met grassen en vaste planten. 

Een bamboebosje, een stobbentuin met schaduwplanten en varens zorgen voor een oase van 

rust en sfeer in het uitgestrekte vlakke Hogeland.  

Kwekerij Aan de Dijk is een gespecialiseerde kwekerij van siergrassen, vaste (schaduw) 

planten, varens en bamboe. Het is een kleinschalige kwekerij met een breed 

assortiment. Soorten waar zij enthousiast over zijn vanwege hun luchtige sierlijkheid, de 

bijzondere bladvormen, hun onverwoestbaarheid, de subtiele bloei. Botanische rariteiten en 

liefhebbersplanten. U kunt hier planten kopen. Neemt u wel contant geld mee, u kunt hier 

niet pinnen. 

 

Menkemaborg  

De Menkemaborg is een kasteelmuseum, gelegen te Uithuizen in het noordoosten van de 

provincie Groningen. De Menkemaborg is in oorsprong een uit de 14de eeuw daterend huis, 

een zogenaamd ‘steenhuis’, dat in de loop der tijd vergroot is. Bij deze borg liggen tussen de 



 nieuwsbrief Groei & Bloei NO Friesland  april 2021 
 
 

3 

beide grachten verschillende en 

bijzondere tuinen. Maak een 

wandeling door de historische tuinen 

en dwaal rond in de doolhof om in 

het midden uit te komen bij de 

bijzondere plataan. We genieten hier 

een eenvoudige lunch. 

 

Verrassing 

Tot slot hebben we op weg naar huis 

een verrassing voor u   

 september 

Vertrek: zaterdag 18 september 8.30 

uur, eindtijd 17.30 uur 

Kosten: +/- €32,50 (is inclusief entrees, koffie, een eenvoudige lunch en carpoolkosten). 

Overige kosten zijn voor eigen rekening.  

Aanmelden: U kunt zich uiterlijk 10 september aanmelden bij Yda van der Wal, telefoon 

0519-561690 /06-14449429 of bij Tineke Adema: E-mail tinekeadema@hotmail.com 

 

Tuinliefhebbersclubje, oproep 

Net als voorgaande jaren stellen een aantal leden 

van onze vereniging hun tuin een dag(deel) open 

voor de andere leden. Men ontvangt u dan met 

veel plezier en enthousiasme en stellen u in de 

gelegenheid door hun tuin te struinen. Het is 

iedere keer verrassend te zien met hoeveel liefde 

voor alles wat groeit en bloeit een ieder bezig is.  

U bent van harte welkom. Belangstelling?  

Stuur dan een e-mail naar Helma Sjamaar  

                  
hsjamaardupuis@hotmail.com 
       
Zij zal u dan tijdig informeren als één van de 

leden de tuin openstelt (juni tot oktober). Het is 

overigens geen verplichting om ook uw eigen tuin 

open te stellen. Het mag wel (graag zelfs) maar 

hoeft niet.  
 

 

Open tuinen 

Groei en Bloei NO Friesland heeft op zaterdag 19 juni van 10:30 - 17:00 uur Open 

Tuinendag.  

Graag horen wij vóór 15 mei wie zijn of haar tuin gratis wil openstellen. Zoals traditie is, 

wordt er weer een fietstochtje aan vastgekoppeld! 

Foto Fokke Zijlstra 
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Het thema is nog niet bekend, maar uw tuin 

zal er zeker aan voldoen 

 

Magda Rietdijk - Niawier 

Douwe de Beer – Broeksterwald 

Douwtsje Slijk-Lawerman - Warfstermolen 

Klaas van der Heide - Twijzelerheide 

Helma Sjamaar - Ternaard 

  

hebben zich hiervoor reeds opgegeven 

 

Mail naar de secretaris van G&B NOF info@nofriesland.groei.nl of bel 06-10782 823 
 

 
Plantjeruil 
 
Beste tuinliefhebbers,  

 

Op zaterdag 11 september is de jaarlijkse plantjeruil. Dit jaar voor het eerst bij de familie 

Rietdijk. Wij hopen dat u ook komt! Altijd leuk voor een praatje, bakje koffie en nieuwe 

aanwinsten.  

   

Het adres is: Siercksmawei 26, 9138 SX Niawier 
 

Aanvang 10.00-12.00 uur. Komt u ook? Er staat koffie voor u klaar  

 

 
Frylân iepenet syn tunen 
De data van de open tuinen door heel Friesland 

zijn: 

∗ 22 en 23 mei 

∗ 19 en 20 juni (landelijke Open Tuinen 

Weekend) 

∗ 3 en   4 juli 

∗ 24 en 25 juli 

∗ 28 en 29 augustus 

 

Er komt een brochure en weblink met de exacte 

openingsdatums van de tuinen. Ook wordt de tuin 

daar kort omschreven. Van Groei en Bloei NO 

Friesland hebben Klaas van de Heide en Douwtsje 

van de Slijk-Lawerman meerdere dagen hun tuin 

open. Magda Rietdijk, Helma Sjamaar en Douwe de Beer hebben hun tuin open op 19 juni 

(zie ook Open Tuinen NO Friesland)                                

 
 

Foto Fokke Zijlstra 
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Lezing Hans van Wieren 

 
Hans van Wieren geeft op maandag 27 september de lezing “Tuinen Anno nu” deel 1. Hij 

neemt u aan de hand van mooie foto’s mee naar allerlei soorten huidige- en voormalige 

tuinen. Er is aandacht voor tuin ontwerpen, veel vaste en eenjarige planten, plantenbakken 

en bestrating. 

In een hoog tempo worden heel veel aspecten van de moderne tuinen rond woningen in 

steden en dorpen aangestipt. Speciale aandacht is er voor Stinsenplanten en andere 

voorjaarsbloeiers. 

Ook volgen we een aantal voorbeeld tuinen om die te zien veranderen onder invloed van 

gezinssituaties en bijvoorbeeld ouderdom van de bewoners. Tot slot een korte planten quiz 

waar u diverse speciale planten voorbij ziet komen.  

 
 
 

Workshops en bloemschikken 
 

Hier wachten we nog even mee… 
 

Wel zouden wij het leuk vinden als een enthousiast lid met bloemschikervaring die graag 

coördineert contact met ons opneemt om ons op deze manier te ondersteunen. Voor meer 

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

info@nofriesland.groei.nl 

 
 
 

Tips 
 
De Tuin van Lipkje Schat gaan sluiten voor publiek  

 

Wie de tuin nog wil bekijken moet er snel bij zijn.  

Lipkje heeft besloten om de tuin na 15 augustus voor publiek te sluiten. 

 
Duizenden bloembollen in combinatie met allerlei voorjaarsplanten en bloeiende heesters zijn 

een lust voor het oog in deze bijzondere voorjaarstuin. Vanaf het vroege voorjaar en in mei 

staan hier ontelbare bloembollen in bloei 

in de vele borders op kleur. Een groot 

aantal potten op het terras is beplant met 

tulpen in aparte vormen of kleuren. Ieder 

jaar worden honderden nieuwe bollen 

geplant en andere kleurencombinaties 

gemaakt.  

 

Na de bollenbloei ondergaat de tuin een 

metamorfose als in de weelderige borders 

de zomerbloei uitbarst en is ook dan een 

bezoek meer dan waard. 

http://www.lipkjeschat.nl/ 
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Online lezingen en rondleidingen 
 

Vanaf maandag 19 april t/m 17 mei heeft Groei en Bloei 5 prachtige gratis online events voor 

je. Drie lezingen en twee rondleidingen! Het zijn livestreams waarbij je vragen kunt stellen 

aan de sprekers. Elk event start om 19.30 en duurt ongeveer een uur. Meedoen is heel 

simpel en kan vanuit huis: ga op maandagavond vanaf ca. 19.15 uur naar 

https://tv.elba-rec.nl/uitzending/groei-bloei en je bent erbij. Iedereen mag meedoen: 

leden en niet-leden. Na afloop van de lezing is er veel ruimte voor het stellen van vragen! 

 
 
Cactuskas in park Vijversburg 
 
De fraaie Cactuskas in de Oranjerie van park Vijversburg is op zondag 10 mei, tussen 10.00 
en 17.00 uur weer geopend voor het publiek. 

 
De cactusverzameling wordt 

verzorgd door vrijwilligers van 

Succulenta Fryslân. Deze 

vereniging is opgericht op 16 

juni 1919. Een van de 

voormannen is wijlen dhr. 

Duursma, een bekende naam 

rondom Vijversburg. 

De vereniging streeft ernaar om 

‘succulente planten’ te kweken 

en te behouden, in een voor hen 

onbekende omgeving. De grote 

trots van de vrijwilligers is om 

deze planten vanuit zaad in bloei te krijgen, zodat een ieder kan genieten van de vaak zeer 

fraaie bloemenpracht. De vrijwilligers verzorgen wekelijks in de Oranjerie de planten op 

woensdagochtend vanaf half april tot de vorstperiode. De kas is op zondagen geopend voor 

het publiek van 31 mei t/m 13 september. Ook op speciale dagen, zoals Europese kijkdagen 

en andere festiviteiten, is de deur van de kas open. 

 

Naast de Oranjerie treft u een rotstuin aan. Deze tuin is destijds aangelegd door enthousiaste 

liefhebbers. Momenteel zijn er niet voldoende deskundige mensen die de rotstuin goed 

kunnen onderhouden. De vereniging is daarom naarstig op zoek naar mensen die op 

woensdagochtenden deze tuin een mooi aanzicht willen geven. U kunt zich melden bij de 

voorzitter, e-mail visserwieger@gmail.com 

 

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

Onze facebooksite is tijdelijk buiten gebruik Facebook Groei en Bloei afdeling NO-Friesland  

 

Mocht u foto´s of andere zaken op de website of op de facebookpagina willen plaatsen dan 

kunt u contact opnemen met Helma Sjamaar: hsjamaardupuis@hotmail.com 
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Openstelling tuinen in tijden van Corona 
 
Wij krijgen af en toe vragen van tuineigenaren over de openstelling van hun tuin in relatie tot 

het Coronavirus. De regels van de overheid veranderen regelmatig. Om die reden geven wij 

geen advies over openstelling van uw tuin of niet.  

 

Het Kabinet verwacht vanaf eind april de maatregelen kunnen versoepelen. Dat gebeurt in 

stappen, aan de hand van een openingsplan. Op z’n vroegst wordt de eerste stap in het 

openingsplan gezet op 28 april. Tot die tijd blijven de huidige coronamaatregelen gelden. 

Momenteel is de regel voor particuliere eigendommen, dus ook tuinen, dat mensen maximaal 

1 persoon per dag mogen ontvangen. Voorwaarde is dat men ten minste 1,5 meter afstand 

kan houden. Dit geldt zowel in huis als buiten (op een balkon of in een tuin).  

 

Verder heeft iedereen, dus ook de opentuineigenaren, een eigen verantwoordelijkheid om te 

voldoen aan de eisen van de overheid, bijvoorbeeld ten aanzien van hygiëne. Houd daarmee 

rekening als u uw tuin openstelt en ga daar verstandig mee om, bijvoorbeeld ten aanzien van 

de omvang van de groepen die u uw tuin mogelijk later dit jaar laat bezoeken en het 

verstrekken/verkopen van consumpties (bij voorkeur niet om te voorkomen dat mensen te 

dicht bij elkaar in de buurt komen). Ook is het advies het toilet voor bezoekers gesloten te 

houden.  

 

Voor actuele informatie over de maatregelen in relatie tot openstelling van uw tuin verwijzen 

wij u naar de websites van de Rijksoverheid of het RIVM. 

 

De maatregelen hebben natuurlijk gevolgen voor het Tuinliefhebbersclubje. We hopen dat 

met het ingang zetten van het openingsplan ook tuinbezoek ook leden weer elkaars tuin 

kunnen bezoeken.  
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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    0519-561 690 

Tineke Adema   tinekeadema@hotmail.com 

Bloemschikken  vacant     info@nofriesland.groei.nl 

Tuinliefhebbersclubje  Helma Sjamaar  hsjamaardupuis@hotmail.com 

Plantenruilmarkt  Marion de Wal  info@nofriesland.groei.nl  

   

 


