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2021.7 In memoriam Bram van Uffelen en verder nieuws
Vooreerst een “In memoriam“ over de overleden erevoorzitter Bram van Uffelen, opgesteld
door onze oud-voorzitter Tienie Schutjens.

In memoriam Bram van Uffelen.
Op zaterdag 12 juni jl. is onze vriend en erevoorzitter Bram van
Uffelen overleden. Hij was de grondlegger, oprichter en eerste
voorzitter van onze afdeling.
Met enthousiasme en gedrevenheid heeft hij de aanzet gegeven tot
vele afdelingsactiviteiten, waaronder zijn geliefde tuinreizen.
Hij was destijds vooruitstrevend door te kiezen voor een het werken
met werkgroepen, die zelf verantwoordelijk waren voor de opzet en
de inhoud van hun programma. Een organisatiestructuur die nog
steeds met volle overtuiging wordt gehandhaafd.
Ook regionaal en landelijk werd Bram gewaardeerd. Zo was hij
vicevoorzitter van de landelijke vereniging en drager van de Van Pallandt onderscheiding, de
hoogste onderscheiding binnen de vereniging.
Hij introduceerde voor onze afdeling de naam Groei en Bloei, die later landelijk is overgenomen.
Voor altijd zal daarom zijn naam onlosmakelijk verbonden zijn met Groei en Bloei.
Bram was een positief ingesteld mens, die op een bevlogen wijze ideeën en vernieuwingen kon
uitdragen. Strijdvaardig maar altijd oog voor vrijwilligers en leden en zorg dragend voor een
sfeer van vriendschap.
Een open mens die bestuurlijke kwaliteiten kon combineren met humor, betrokkenheid en
warmte.
Jouw stem zal onze oren niet meer bereiken en onze ogen zullen nog lang zoeken naar jouw
gestalte. Maar in gedachten, achter de leegte en de stilte, zullen we jou in warmte omarmen.
Voor altijd. Wij zullen je missen.
Tienie Schutjens/oud voorzitter en bestuur Groei&Bloei Asten-Someren
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Overig nieuws
Bezichtiging tuin: Onze voorzitter Piet vd Laar vindt het leuk als geïnteresseerde mensen zijn
tuin, net zoals vorig jaar, komen bezichtigen. De voorjaarsplanten staan al volop te bloeien en
de orchideeën staan op het punt van bloeien. Heb je interesse, neem dan contact met hem op
om een afspraak te maken. T. 06 41824620.
Opstart van de activiteiten: Nu de coronasituatie gelukkig flink verbetert wordt het ook zo
zoetjes aan weer mogelijk om de activiteiten weer op te starten. Op heel korte termijn komt het
bestuur bij elkaar voor een oriëntatie daaromtrent. Aansluitend volgt natuurlijk meer nieuws
richting kerngroepen en jullie leden.
22 juni 2021, vrijwilliger administrateur/Gerard Derikx

