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Bestuur 
 
Het bestuur van Groei&Bloei  Noard-East Fryslân wil iedereen binnen onze vereniging goede 

feestdagen toewensen. Ondanks dat we nu in zeer kleine kring bij elkaar over de vloer 

mogen komen, hopen we dat u in goede gezondheid kerst mag vieren… 

 

Corona houdt ons allen dit jaar en het begin van volgend jaar nog in de greep, maar corona  

heeft geen invloed op waar onze vereniging voor staat: Groei&Bloei in onze tuinen. 

 

 

De natuur gaat namelijk zijn eigen gang, de eerste sneeuwklokjes zijn alweer gesignaleerd! 

 

Het Bestuur wenst iedereen een goed, gezond en gelukkig nieuwjaar en hoopt dat we jullie 

vrij snel in de loop van volgend jaar weer kunnen uitnodigen voor lezingen en andere 

activiteiten. 

 

 

Agenda activiteiten    
 
Vanwege Corona-maatregelen vervallen helaas  voorlopig alle activiteiten. Zodra het weer 

mogelijk is, horen jullie van ons… Tot die tijd kun je misschien zelf thuis aan de slag? 

Heerlijk om voor en tijdens de Kerstdagen te genieten van zelf gemaakte kerststukken. Van 

alternatief kerstboompje tot verschillende kerstdecoraties! Ga lekker aan de slag!  
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Excursiecommissie 
 

‘t Is Kryst oeral 

wy dreamen ús dreamen 

by moai versierde beammen 

fan frede foaral 

en winsken oan elkoar: 

Sfearfolle Krystdagen 

en in hiel gelokkich Nijjier 

 

 

 

 
In lyts berjochtsje fan de tûnexcursie kommisje. It is net oars, mear kin ik der net fan sizze. 

Mar ik hoopje al oft we no yn lêst april nei de NO-polder kinne. We moatte dan wol mei syn 

fjouweren yn de auto kinne! 

 

Kop op soe ik sa sizze. Fol goede moed op nei 2021! 

 
Groet,  Yda van der Wal en Tineke Adema- Speelman 
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Kerstdemo Bloemschikken 
 

Floral designer Jan van Doesburg geeft een videodemonstratie bloemschikken voor alle 

bloemschikkers van Groei & Bloei. Dit is een prachtig initiatief van Groei & Bloei (landelijk) 

in deze sombere coronadagen!! 

 

Jan heeft  diverse stukken gemaakt, uiteraard in kerstsfeer. De video is (zonder publiek) op 

8 december 2020 opgenomen en is vanaf woensdag 9 december 2020 aan  beschikbaar. 

 

Dus alle bloemschikkers opgelet, hier is de link naar de website waar komt te staan hoe je 

de video kunt bekijken: 

 

http://www.groei.nl/bloemschikken/videos-bloemschikken/kerstvideos/kerst-met-jan-van-

doesburg 

 
 
Kopij voor onze nieuwsbrief van januari en februari 2021 
Willen jullie iets kwijt op het gebied van tuinieren? Hebben jullie een leuk onderwerp over 

de tuin waar een mooi verhaal van te maken is? Misschien heeft het vervelende coronavirus 

dit jaar dan misschien toch nog iets aardigs in de tuin kunnen bewerkstelligen? 

 

Dan willen wij jullie aanmoedigen om dit in onze nieuwsbrief te vermelden. Klim in de pen 

en mail het naar tinekeadema@hotmail.com. Graag wel uiterlijk 10 januari. 

 
We zijn erg blij met de bijdrage van Helma, hieronder kun je haar verhalen lezen. 

 

Creatief uit de tuin 

De meeste mensen met een tuin, hoe klein ook, zetten regelmatig een bloemetje ‘van eigen 

kweek’ in huis. Met een paar bloeiers, wat grassen en/of blad heb je al snel resultaat en 

haal je buiten naar binnen. Zelfs één sneeuwklokje in een klein vaasje is al prachtig. Er zijn 

liefhebbers die het groter aanpakken, met kleurige boeketten dahlia’s of andere 

zomerbloeiers. Er zijn wedstrijden in bloemschikken. En ook met Kerst wordt er vaak flink 

uitgepakt. 
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Sinds kort heb ik een andere manier 

ontdekt, om met materiaal uit de tuin aan 

de slag te gaan: collagrafie. 

Collagrafie (ook wel materiaaldruk 

genoemd) is een druktechniek waarbij 

een compositie van diverse materialen op 

een harde ondergrond wordt gelijmd en 

afgedrukt op papier. 

Op de afbeelding hiernaast heb ik een 

onderwater-compositie gemaakt met drie 

kwallen. Op een stuk stevig karton heb ik 

eerst inpakpapier gelijmd. Dat geeft 

mooie kreukels en vouwen en daarmee 

reliëf aan de ondergrond.  

Vervolgens heb ik bladeren van de 

Japanse Esdoorn gebruikt voor de 

tentakels van de kwallen en repen 

snijbiet om het wier uit te beelden. De 

‘hoedjes’ van de kwallen knipte uit stevig 

papier. 

Helemaal onderaan de plaat heb ik wat 

stukken eierschaal geplakt om een 

‘koraalachtige’ bodem te krijgen. 

Na het lakken van de plaat wordt deze in 

de inkt gezet. Dan volgt een spannend 

moment: drukken. Je hebt namelijk geen 

idee hoe je afdruk er precies uit  

zal gaan zien!  

 

 

 

 

 

 

 

Op de laatste foto draai ik de plaat met het 

afdrukpapier door de pers.  

Het lijkt op het eerste gezicht wat ingewikkeld, maar 

dat valt reuze mee. En het is heel betaalbaar, want 

je gebruikt voor de opbouw van je plaat 

voornamelijk restmateriaal. Je kunt het eigenlijk zo 

gek niet bedenken of je kunt het gebruiken, als er 

maar reliëf of structuur in zit. Dus niet alleen 

plantaardig materiaal, maar ook behangresten, 

lapjes, touwtjes, haar, muurvuller, gipsverband, 

spaghetti, rijst, etc. Ik heb voor een collage zelfs de 

witte vliesjes van de binnenkant van een mandarijn 

gebruikt! 

Meer weten, een workshop of cursus volgen? Ik ga 

met veel plezier wekelijks naar Het Beeldlokaal in 

Leeuwarden. Ik heb daar les in een kleine groep (en 

natuurlijk geheel corona-proof). 

 

Helma 
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Herinneringen 
Vorig jaar september overleed mijn moeder, 93 jaar oud. Mijn vader overleed in 2015, 96 

jaar oud. Gedurende hun lange levens samen hebben zij veel gereisd. Met het gezin ging 

menig zomervakantie naar Zwitserland. En toen wij vieren het huis uit waren, trokken ze 

heel Europa door.  

 

Mijn moeder fotografeerde graag, verzamelde allerlei folders onderweg en maakte van elke 

reis een dik album. Vele meters stonden er in het ouderlijk huis. Bij het leegruimen vorig 

jaar hebben we de albums over ons vieren verdeeld. We spraken af ze uit te zoeken en de 

mooiste herinneringen eruit te halen.  

 

Een regenachtige middag is een goed 

moment om daarmee aan de slag te 

gaan. Van mijn moeder heb ik de 

liefde voor planten en tuinieren. Ik 

geniet ervan dat terug te zien in haar 

vakantieherinneringen. Zo schrijft ze 

ergens: 'Onderweg mooie bloeiende 

gaspeldoorn en koolzaadvelden!' Tot 

op hoge leeftijd verzamelde ze tijdens 

haar reizen bloemen en bladeren en 

plakte die tussen haar foto's. Deze 

vijg stond in de tuin van een hotel in 

Italië. Op de achterkant van de 

bladzijde zit een druivenblad. 

 

Een paar weken later bezoek ik mijn 

oudste zus. Ook zij heeft albums 

uitgezocht. ‘Kijk eens’, zegt ze en pakt 

een blad met gedroogde lavendel, tijm 

en rozemarijn uit de stapel. ‘Wat leuk 

hè, dat mama haar hele leven planten 

verzamelde tijdens haar reizen! Dit is 

van toen ze in de Provence zaten. Ik 

helemaal niet dat ze dat deed. En het 

grappige is: ik doe dat ook elke reis!’ 

Ze pakt er een album bij en laat de 

herfstbladeren zien van een vakantie 

in de Eifel. Zo moeder zo dochter. 

 

Helma 
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Facebook Groei en Bloei afdeling NO-Friesland 
      

Nieuwe website:    https://nofriesland.groei.nl 
 
Heeft u al een kijkje genomen? Onze webmaster Hans is er nog mee bezig, het is een 

hele klus…. 
 
Mocht u foto´s of andere zaken op de website of op de Facebookpagina willen plaatsen dan kunt u nu 
contact opnemen met onze webmaster Hans. E-mail: a.h.vellenga@gmail.com 
 

 

Bestuurssamenstelling 

Bestuur: 

Functie  Naam     

Voorzitter  vacant    

Secretaris  Marion de Wal  info@nofriesland.groei.nl   

Penningmeester Romkje de Hoop  dehoop@romkje.frl  

Algemeen lid  Janny Roodbergen   

Algemeen lid  Yda van der Wal     

Functie  Naam     

Ledenadm.  Romke Sibma   r.sibma2@knid.nl  

 

Commissies: 

Functie  Naam      

Tuinwedstrijd  Nader in te vullen     

Excursies  Yda van der Wal   

Tineke Adema   tinekeadema@hotmail.com 

Redactie/PR   Tineke Adema  tinekeadema@hotmail.com  

Webmaster/FB Hans Vellenga  a.h.vellenga@gmail.com    
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