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Agenda activiteiten             

 11 dec., 26 feb. en 11 maart  Bloemschikken  

 18 november Lezing ”Aardappels en Dahlia’s“ door Brian Kabbes 

 6 november 2019 en 22 januari 2020 Masterclasses bloemschikken 

 9 december Kerstworkshop  

 20 juni Rondje tuinen NO-Friesland 

 3 februari 2020 Jaarvergadering + lezing “3D presentatie Engelse tuinen” door Piet 
Boersma 
 

Programma lezingen 
 
Onderwerp: Lezing ”Aardappels en Dahlia’s“ door Brian Kabbes 
Wanneer:    Maandag 18 november 2019 
Waar:  Dorpshuis “De Nije Warf”, Foarwei 31A, 9113P Wouterswoude 
Aanvang: 19.45 uur 
Entree: Entree voor deze avonden is € 3,00, niet leden € 5,00. Dit is een bijdrage  

voor de koffie of thee 
 
Aardappels en dahlia’s 
Op het oog een wonderlijke combinatie, toch is er een overeenkomst. Beide zijn 
knoldragende planten die in een ongelooflijke verscheidenheid 
voorkomen. Reuzen en dwergen, felle kleuren en zachte 
pasteltinten. Tijdens deze diavoorstelling maakt u in het eerste 
uur kennis met de veelzijdigheid in kleur en vorm van de 
aardappel en haar boeiende familieleden. Vooral de 
oorspronkelijke aardappel uit de Zuid Amerikaanse Andes komt 
ruim aan bod, maar ook de familieleden uit de sier-  en moestuin 
worden niet vergeten. 
Na de pauze is een andere knolvormende plant aan de beurt; de 
dahlia. Heel bekend zijn de vaak dubbelbloemige tuindahlia’s in 
bonte kleuren, maar ook hier zijn de oorspronkelijke wilde 
voorouders 
minstens zo interessant. Wij nemen u mee op een spannende reis die wij maakten op zoek 
naar wilde dahlia soorten in de jungle van Mexico. Hier zal duidelijk worden dat de 
aardappel en dahlia meer met elkaar gemeen hebben dan menigeen zo op het oog zou 
zeggen. 
 
 
Kerstworkshop 
 
Onderwerp: Kerstworkshop o.l.v.  Romkje de Hoop 
Wanneer: Maandag 9 december 2019 
Waar:  Tuincentrum de Triemen de Triemen 5A 9296 MB Triemen 
Aanvang: 19.30 uur 
Kosten: € 17,50 
 
Tijdens deze kerstworkshop gaan we een moderne kerstschikking maken van natuurlijke 
materialen. Maar ook maken we gebruik van kleurige kerstballen, bloemen en 
kerstverlichting. 
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De basisvorm  is na de kerst in elk seizoen bruikbaar en is daardoor een prachtige 
basisvorm voor veel bloemstukken. 
Deze vorm gaan we bekleden met kerstgroen en kersttakjes welke aanwezig zijn. Om u 
niet alvast een beeld te geven van wat we precies gaan maken maar om uw fantasie even 
te prikkelen, hebben we geen foto toegevoegd. We kunnen wel zeggen dat u aan het eind 
van de avond een prachtig bloemstuk hebt gemaakt, geheel naar eigen smaak 
aangekleed. 
Wij zorgen voor het basismateriaal zoals groen, takken etc. En natuurlijk de vorm, oasis, 
draad etc. 
Een week voor opgave krijgt u een duidelijke instructie van de materialen welke u zelf mee 
kunt nemen. 
 
Onder het genot van een kop koffie, thee of chocolademelk en cake, maken we er een 
gezellige avond van. 
 
Opgave kunt u doen bij: 
Romkje de Hoop 0511-441562 of per email naar: kerstworkshop@detriemen.com of  
dehoop@romkje.frl 
 
 
Romkje de Hoop 
De Triemen 5A 
9296 MB Triemen 
Tel. 0511-441562 
 
 
Bloemschikken 2019-2020 

  
Groei & Bloei NOF organiseert al tientallen 
jaren bloemschikcursussen. En dat blijven we 
graag doen. Omdat we eigenlijk erg trots zijn 
op onze docenten zouden we het leuk vinden 
dat een nog grotere publiek kennis kan maken 
met hun vakmanschap. 
Binnen het bloemschikken is de titel 
Meesterbinder het hoogst haalbare 
niveau.  Zowel Ingrid Brunsting als Reina 
Visser zijn Meesterbinder. Zij zijn bereid het 
komende seizoen naast de cursus 
bloemschikken ook een aantal masterclasses 
te verzorgen. 
 
Bloemschikcursus 
De opdracht krijg je van te voren per mail. In 
deze opdracht zal rekening gehouden worden 
met het niveauverschil tussen de cursisten. Je 
kunt vervolgens zelf je  ondergrond, groen, 
bloemen  en andere materialen uitzoeken. 
Deze materialen neem je mee naar de les en 
maakt dan onder het toeziend oog de opdracht 
die je hebt gekregen. Natuurlijk krijg je uitleg 
en ideeën van de docent tijdens de les. Ook 
zal zij je helpen en meer uitleggen als dat 
nodig is. De docent leert je daarbij ook de 
basis technieken goed te beheersen. Degenen 
die al vele jaren meedoen aan bloemschikken 
zullen uitgedaagd worden om op een hoger 
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niveau te gaan werken. Verder neem je je eigen gereedschap, vuilniszak en doekjes voor 
de schoonmaak mee. 
 
Data bloemschikcursus: 11 december 2019, 26 februari en 11 maart 2020  
Aanvang:   19.30 tot uiterlijk 22.00 uur 
Plaats:   De avonden vinden plaats in het Dockinga College,  

Woudweg 140 Dokkum. Tijdens de pauze is koffie, thee en  
fris te verkrijgen in de kantine 

Kosten: 3 lessen bloemschikken leden  € 30,- (niet leden € 42,-) 
Inschrijven   Mogen we je toevoegen aan de lijst met cursisten of 
inschrijven voor één of meer masterclasses? Of wil je iemand anders blij maken met een 
origineel cadeau? Laat het ons weten! 
  
Je kunt je opgeven via j.roodbergen@ziggo.nl  of via 06-512 55 439. 
Namens het bestuur Janny Roodbergen 
 
 
Masterclass 
In een masterclass verzorgen de docenten het materiaal en afhankelijk van je niveau 
kunnen ze je stapsgewijs meenemen in het creëren van jouw eigen “meesterstuk”.  
Per masterclass wordt gebruik gemaakt van een bepaalde techniek. Je kunt hierbij bv. 
denken aan plakken, vlechten, werken met kaarsvet of een constructie maken in 
combinatie met vilt. Maar allen wel in combinatie met bloemen. 
Je hoeft dus zelf niets mee te nemen en komt gegarandeerd met iets bijzonders thuis.  
Verder kunt je per keer bepalen of het thema je  aantrekt en je aanmeldt.  
Data masterclasses: woensdag 6 november 2019 en 22 januari 2020 
Aanvang:   19.30 tot uiterlijk 22.00 uur 
Plaats: De avonden vinden plaats op het Omnium van het Dockinga   

College, Parklaan 5 te Dokkum.  
Kosten: 6 november: € 27,50 (is inclusief een kopje koffie of thee) 
 22 januari: € 12,50 (is inclusief een kopje koffie of thee) 
Opgave: via Janny Roodbergen 06-51255439 of j.roodbergen@ziggo.nl 
 
Informatie masterclass woensdag 6 november: Pitriet – touw – draad 
Tijdens deze les ga je aan de slag met touw, draad, pitriet etc. Onderwerpen die aan de 

orde komen zijn: 
Hoe maak ik een frame 
en zet ik van alles vast? 
Hoe maak je een frame 
voor b.v. een boeket of 
hoe maak je een frame 
stevig als je een object 
wilt maken?  
Hoe maak je een 
verbinding en hoe wordt 
het stevig? 
 
Voor het materiaal 
wordt gezorgd. Maar als 
je met een specifieke 
kleur wilt werken dan 
raden we je aan om zelf 
touw en draad mee te 
nemen. 
Prijs is € 27,50 (is 
inclusief een kopje 

koffie of thee) 
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Woensdag 22 januari 2020: Lijmtechnieken 
Welke lijm gebruik ik voor het verwerken van welke materialen? 
Lijm is handig, maar wat voor lijm gebruik je voor het verwerken van de diverse 
materialen die je gebruikt bij het bloemschikken? Hoe lijm je plantaardig materiaal? 
Dit is een les waarbij je niet met een eigen werkstuk, maar met gedegen kennis over de 
mogelijkheden van het gebruik van allerlei lijmtechnieken naar huis gaat. 
Het grote voordeel van lijmtechnieken is dat er aanzienlijk sneller en gemakkelijker kan 
worden gewerkt dan bij het toepassen van de traditionele technieken. Daarom wordt in de 
bloemsierkunst tegenwoordig graag gebruikgemaakt van lijmpistool, koudlijm, 
bloemistentape etc. 
Prijs is € 12,50 (is inclusief een kopje koffie of thee) 
 
Je docent op beide avonden is Reina Visser. 
 
 
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 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. 
 
 
 
 
Wat een mooie tuinen! 
 
“Ik begrijp er niets van”, zei Janny. “Open tuinen weekend, Nationale tuinweek, 
tuinestafette, Fryslân iepenet syn tunen, Rondje tuinen”. “Wat is het verschil???” 
 
Nou Janny, ik ben er even ingedoken. In ieder geval zou het er niet zijn zonder Groei & 
Bloei. Hierbij een korte uitleg: 
 
Nationale tuinweek van 13 t/m 21 juni 2020! Vele tuinen in Nederland zijn dan open. 
Maar ook kwekerijen en er worden groene workshops en lezingen gehouden. Ook Stichting 
Steenbreek, Vogelbescherming Nederland, IVN Natuureducatie zijn actief. 
 
Open tuinen weekend op 20 en 21 juni 2020. Het Open tuinen weekend is de afsluiting 
van de Nationale tuinweek. 
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“Rondje Tuinen”, afdeling Noordoost-Friesland gaat in het Open tuinenweekend op 
zaterdag 20 juni 2020 weer een leuk (fiets) rondje lang de mooie tuinen van leden 
samenstellen. Wij horen graag of u meedoet! 
 
Tuinestafette: de afdelingen van Rayon Groningen houden om de beurt een open tuinen 
weekend. Vorig jaar 7 weekenden! 
 
Fryslân iepenet syn tunen: 6 weekenden lang. Heeft u een mooie tuin en wilt u deze 1 
of meerdere keren openstellen? Doe mee! Rayon Fryslân geeft een mooie folder uit met 
alle tuinen die meedoen en op welke data. 
 
Thema voor de Tuinweek van 2020: 
De eetbare tuin. Daarbij hoef je niet meteen te denken aan het hele moestuin, want je 
kunt ook heel goed in je 'gewone' tuin allerlei eetbaars zetten. Denk aan fruit en kruiden. 
Bessenstruiken, (kleine) fruitbomen bijvoorbeeld. Of wat dacht je van aardbeien in een 
pot? Of een vijg? Dat is niet alleen leuk voor jezelf, maar ook vogels en andere dieren kun 
je ervan laten genieten! 

 
 
 
“Blik oer de hage” 
 
Heeft u een mooie foto gemaakt van uw tuin of ergens onderweg die past in onze rubriek 
“Blik oer de Hage”? Uw foto’s zijn welkom! Stuur het naar tinekeadema@hotmail.com ovv 
“Blik oer de Hage”. Waar is de foto gemaakt en door wie willen we er graag bij vermelden, 
een mooi verhaaltje erbij wordt op prijs gesteld. We hopen op vele inzendingen! 
 
Deze keer een bijdrage van Tineke Adema. 

Tijdens een mooie zonnige wandeling zag ik op de Dongeradyk in Dokkum een mooie 
heksenkring van paddenstoelen. 
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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 
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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  j.roodbergen@ziggo.nl 

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    
  


