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Beste leden 
 

Hoe is het met u? Nu het Coronavirus de 

wereld verovert zijn vele mensen gekluisterd 

aan huis. De verveling zal toeslaan, de hele 

dag Netflix dan maar? Wat een geluk dat u 

een tuin heeft, het voorjaar is en er heel veel 

werk te doen is! Misschien kunt u wat extra 

plantjes voor de plantje ruil verzamelen? 

  

Workshops en 1e excursie afgelast 

De mensen die zich hadden opgegeven voor 

de workshops op 16 en 30 maart en 

Tulpenroute NO-Polder op 25 april hebben 

een persoonlijke afmelding ontvangen.  

  

Website 

De website is de afgelopen weken gevuld en vereenvoudigd. Kijk gerust eens op onze 

site Ook de agenda van onze afdeling wordt keurig bijgehouden. En de compacte flyer 

van het jaarprogramma is ook te printen. 

  

Janny, Romkje, Yda en Marion 

 

 

Agenda activiteiten 
      

 18 april Plantenruilmarkt bij de familie Rietdijk, Siercksmawei 26 te Niawier 

 11 mei Workshop Kruidenmand vullen 

 Mei-oktober Tuinliefhebbersclubje 

 13 juni Tuinen struinen; Excursie Tuinfleur en “Jan Wilde een tuin” Oostwold, 

Tuingoed Folz Meeden 

 20 juni Rondje tuinen NO-Friesland 

 19 september Tuinen struinen;  Excursie Kwekerij Aan de dijk Appingedam, 

Menkemaborg Midwolda, Tuin de Winter Uithuizen en een verrassing 

 

De activiteiten die t/m augustus op de agenda activiteiten staan worden onder 

voorbehoud van informatie/voorschriften RIVM ivm Corona georganiseerd. Mocht het niet 

doorgaan, berichten we hierover op onze site 

 
Plantjeruil 

 

Beste tuinliefhebbers, op zaterdag 18 april is de jaarlijkse plantje ruil, 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. Mocht het niet door kunnen gaan door het Coronavirus, dan 

prikken wij een nieuwe datum! 

  

Het adres is Siercksmawei 26, 9138 SX Niawier (i.v.m. werkzaamheden aan de gasleiding, 

kunt u de afslag van de N358 bij Oosternijkerk nemen).  
Aanvang 10.00-12.00 uur. Komt u ook? Er staat koffie voor u klaar 

Wij wensen iedereen een fantastisch tuinjaar met een weelderige groei en bloei.  

about:blank
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Gezocht 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. 

 

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! 

 

 

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

 

Workshops 

 
De workshop zaaien en verspenen op maandag 16 maart is afgelast wegens 

Corona. Zo ook de voorjaarsworkshop op 30 maart. 

 
Workshop Kruidenmand vullen 
 

Onderwerp: Kruidenmand vullen 

Wanneer:    Maandag 11 mei 2020 

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 € 25,00. 

 

We gaan een mooie geurende en 

gezonde  kruidenmand maken. Uiteraard 

komen er ook allemaal kruiden aan bod 

welke u kunt gebruiken in de keuken. Dus 

wilt u het hele jaar door een eigen “touch” 

geven aan uw maaltijden, kom dan 

gezellig naar deze workshop.  

 

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, geurends en gezonds naar huis waar je lang plezier van hebt en waar je in de 

keuken 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 kruidenmand bovendien. 

Opgave bij groei@detriemen.com of dehoop@romkje.frl 
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Tuinliefhebbersclubje, oproep 
 

Bent u al weer aan het plannen maken voor uw tuin dit jaar? Boeken, tijdschriften of 

zaadlijsten van kwekers aan het doornemen? Inspiratie opdoen? Het is nog even wachten 

voor we weer echt aan de slag kunnen. 

Ook dit jaar kunt u weer ideeën opdoen bij u in de buurt. Misschien niet altijd de meest 

spectaculair, maar vaak wel prima in eigen tuin toe te passen ideeën. 

Net als voorgaande jaren stellen een aantal leden van onze vereniging, zodra het wegens 

het Corona-virus weer mogelijk is,  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? Neem dan contact op met Janny Roodbergen en 

geef uw e-mailadres of telefoonnummer aan haar door. Zij zal u dan tijdig informeren als 

één van de leden haar/zijn tuin openstelt voor geïnteresseerden.    

E-mail;  j.roodbergen@ziggo.nl 

Het is overigens geen verplichting om ook uw eigen tuin open te stellen. Het mag wel 

(graag zelfs) maar hoeft echt niet. 
 

Tuinen struinen 2020, excursies 
 
Samen een dagje tuinen en kwekerijen bezoeken 

 
Vorig seizoen zijn we gestart met het aanbieden van een 

drietal dagexcursies naar bijzondere tuinen en of kwekers in 

onze eigen provincie. Dat was een succes! Daarom willen we 

dit vervolgen en hebben we ook voor dit seizoen drie 

dagexcursies met mooie tuinen en kwekerijen uitgezocht die 

zeer de moeite waard zijn om te bezoeken. Deze keer gaan 

we over de provinciegrens.   

Het is de bedoeling om met een aantal auto's samen een dag 

op stap te gaan. Afhankelijk van de situatie bezoeken we 2  

en/of 3 tuinen/kwekerijen. Het liefst in combinatie met een 

ontvangst of rondleiding of eenvoudige lunch. 

Bij voldoende belangstelling gaan deze excursies door.  

We vinden het fijn om  van u te horen wat u interessant of 

leuk zou vinden voor een volgende te organiseren excursie. 

 

We vertrekken samen vanaf een van te voren afgesproken punt met eigen auto's, waarbij 

we zoveel mogelijk de  deelnemers laten carpoolen.  

Het is de bedoeling om 's ochtends tussen 8.30 en 9.00 uur te vertrekken en tussen 17.00 

en 17.30 uur weer terug te zijn. De genoemde kosten zijn inclusief carpoolkosten. Wilt u 

op de dag zelf de kosten van de excursie contant betalen bij Yda of Tineke? Alvast bedankt! 

 

Geïnteresseerden kunnen zich voor de afzonderlijke dagtochtjes opgeven via de 

link die bij deze excursie staat vermeld.  Lukt dat niet, kunt u zich telefonisch opgeven 

bij Yda van der Wal, tel. 0519-561690 of 06-14449429. 

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

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

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

De excursie Tulpenroute NO-Polder 25 april gaat vanwege het 

Corona-virus niet door 
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Degene die zich hiervoor hebben opgegeven hebben inmiddels persoonlijk 

bericht gehad. We zijn van plan deze excursie volgend jaar in april opnieuw aan 

te bieden. 

 

Excursie Tuinfleur, “Jan Wilde een tuin” en Tuingoed Foltz 13 juni 

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! 

 

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. 

"Jan Wilde een Tuin" 

"Jan Wilde een Tuin" is een natuurlijke tuin van 8000 m2 gelegen in het Oldambt in Oost-

Groningen. Deze gevarieerde, kleurrijke tuin biedt ruimte aan een bostuin met 

schaduwplanten, een elfenbos met veel soorten elfenbloemen (epimediums), een 

uitbundige siertuin vol kleur, een natuurlijke vijver en een kruidentuin. Er wordt op een 

natuurlijke wijze getuinierd (geen bestrijdingsmiddelen en kunstmest). Alles wordt 

hergebruikt. Een organisch vormgegeven tuinhuis ontworpen door Alex den Braver is de 

plek voor een kopje koffie of thee, het bekijken van kunstwerken en het biedt onderdak bij 

een buitje. De bezoeker van de tuin is geen toeschouwer, maar deelgenoot. Slingerend 

over de paadjes voel je je al snel één met de planten die je mag aanraken en besnuffelen. 

Om elke hoek wacht een nieuwe verrassing: een andere sfeer, een verrassende kleur of 

een vreemde geur. En hier en daar een verscholen of juist heel opvallend kunstwerk. In de 

tuin staan een aantal banken zodat u op uw gemak alles kunt bekijken. 

 

Vertrek: 8.30 uur, eindtijd 17.30 uur 

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

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

Aanmelden: U kunt zich  hier aanmelden voor excursie Tuinfleur en Tuingoed Folz  ( t/m 

6 juni). Lukt dit niet, kunt u zich uiterlijk 6 juni aanmelden bij Yda van der Wal, telefoon 

0519-561690 of 06-14449429.  

 

 

Excursie Kwekerij aan de Dijk, Menkemaborg, Tuin de Winter  

en verrassing 19 september 
 

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.  

Dit weekend zijn er Open (grassen) Dagen bij Kwekerij Aan de Dijk in Oudeschip. 

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 

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. 

Tuin de Winter 

Tuin de Winter ligt op het mooie Hoogeland, gemeente Eemsmond (Groningen) en is 

aangesloten bij Het Tuinpad op en bij De Nederlandse Tuinen stichting. 

De tuin is aangelegd in een Romantisch Engelse stijl, heeft weelderige vaste planten 

borders, een grote natuurlijke vijver en een prachtige beplanting rondom. 

verder hebben ze mooie en  bijzondere bomen en heesters, pergola’s met rozen en 

Clematissen en een grote verzameling Fuchsia’s en Kuipplanten waarvan de oudsten 30 

jaar oud zijn. De tuin is 5000 vierkante meter groot. 

Rond om de tuin in de windsingel is een Kabouterbos. In het Kabouterbos wonen en 

werken honderden Kabouters en dieren. 

Verrassing 
Tot slot hebben we op weg naar huis een verrassing voor u  

 

Vertrek: 8.30 uur, eindtijd 17.30 uur 
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Kosten: +/- €32,50 (is inclusief entrees, koffie, een eenvoudige lunch en carpoolkosten). 

Overige kosten zijn voor eigen rekening.  

 

Aanmelden: U kunt zich  hier aanmelden voor de excursie op  19 september ( t/m 10 

september). Lukt dit niet, kunt u zich uiterlijk 10 september aanmelden bij Yda van der 

Wal, telefoon 0519-561690 of 06-14449429.  
 

Verslagen 
 

Bloemschikken 2019-2020 
Inmiddels is de laatste avond van de 

bloemschikcursus geweest. De 

bloemschiksters hebben met veel plezier 

o.l.v. de lesgevende docent Ingrid 

Brunsting gewerkt en hebben mooie 

bloemstukken gemaakt. Eén daarvan 

kunt u hier zien, er staan meer foto’s op 

onze website https://nofriesland.groei.nl 
Het komende winter seizoen wordt er 

weer een cursus bloemschikken 

aangeboden, geen masterclasses meer. 

De cursus zal bestaan uit totaal 6 

lessen: 3 eind 2020 en 3 begin 2021. De 

start in de laatste week van september 

en Ingrid Brunsting is de docent. De 

kosten zullen voor leden €67,00 en voor 

niet leden €75,00 bedragen. U kunt zich 

hiervoor aanmelden bij Jannie 

Roodbergen, e-mail: 

j.roodbergen@ziggo.nl  

We hopen u in de volgende nieuwsbrief 

de exacte data te geven.  

 

 

 

 

 
Facebook Groei en Bloei afdeling NO-Friesland 

      

Nieuwe website:    https://nofriesland.groei.nl 
 
Heeft u al een kijkje genomen? Onze webmaster Hans is samen met Helma al aardig 
op weg. 

 
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 
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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  Janny Roodbergen  j.roodbergen@ziggo.nl 

Algemeen lid  Yda van der Wal  

    

Functie   Naam     

Ledenadm.   Romke Sibma   r.sibma2@knid.nl  

Redactie/PR    Tineke Adema  tinekeadema@hotmail.com  

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

Website   Helma Sjamaar 

 

Activiteiten: 

Functie   Naam      

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

    Helma Sjamaar 

Workshops   Romkje de hoop  dehoop@romkje.frl 

Excursies   Yda van der Wal   

Tineke Adema   tinekeadema@hotmail.com 

Bloemschikken  Janny Roodbergen  j.roodbergen@ziggo.nl  

Tuinliefhebbersclubje  Janny Roodbergen  j.roodbergen@ziggo.nl 

  

Plantenruilmarkt  Marion de Wal  info@nofriesland.groei.nl  
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