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2022.10 Enkele mededelingen  

Het is volop zomer. Mooi weer om van te genieten. Soms is het wat te ….  en daarna gaat het 

weer. Hierbij wat aanvullende/tussentijdse informatie.  

1.Bezoek Floriade   

Op za. 20 aug. a.s. bezoeken we per 

bus de Floriade. Er is landelijk en regionaal 
al veel over geschreven; niet altijd even 
positief. Uit zeer betrouwbare bron kunnen 
we echter doorgeven dat het echt de 
moeite loont om mee te gaan. Met name de 
landelijke paviljoens en de groenkas zijn 
bijzonder. Er is ontzettend veel moois te 
zien. Ook de consumptieprijzen zijn 
redelijk. Op dit moment zijn er al 33 
deelnemers.  
Na overleg met Ingrid Peters is besloten om 

de aanmeldingstermijn nog met ca. 10 dagen te verlengen; dus uiterlijk t/m wo 3 augustus bij 
Ingrid Peters, Wolfsberg 63 5721 HS Asten. E: m.peters17@Chello.nl of T: 0493-691563.  
De kosten zijn € 85,-- pp. voor leden Gr&Bl en voor niet-leden € 90,-- pp.  
Inbegrepen: busreis, koffie met gebak, entreekosten en een afscheidsdiner bij terugkomst. Wilt u 
nog mee met deze mooie trip, aarzel dan niet en ga mee. Betalen kan bij vertrek in de bus.     
Vertrek Asten: 8.00u. bij de sporthal, Lienderweg en 
Vertrek Someren 8.15u. zijkant gemeentehuis Someren 
Aankomst einde vd dag   ± 21..00u. Someren en ± 21.15u. Asten 
 

2.Verkoop van Dahliabloemen 

De kweek van dahlia-bloemen is dit jaar bijzonder. Henk Boerekamp laat ons 

weten dat er maar liefst zo’n 50 soorten worden gekweekt op het 

volkstuinencomplex de Donckhof a/d Donksedreef 5711RM te Someren (a/d 

prov.weg Asten-Heeze) 

Wilt u een mooie bos bloemen: vanaf deze maand elke za. v.m. 9.30-

10.30u kunt u er terecht. Ze kosten € 0,25 per bloem !! Voor € 2,50 krijgt u 

dus een heel mooi bloemenboeket. DOEN DUS.. 
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3. Tuinbezoek Gusta en Wout de Beer, Leende 

Er is wat onduidelijkheid ontstaan over het adres van de 

fam. de Beer. Het ma.avond tuinbezoek / kerngroep vaste 

planten naar de tuin van de fam. de Beer is op  

ma 8 aug. a.s.; aanvang 19u. Hun adres is: Burg. 

Vogelslaan 6 5595XH in Leende.  
 

GENIET VAN DE ZOMER 

25 juli 2022/GD 

 

 

 

  


