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19 nov. Lezing Snoeien fruitbomen    10 dec. Workshop Kerststuk maken voor jezelf
21 nov. Thema-bijeenkomst dendrologie Processierups
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Activiteiten nov.-dec. 2019
Datum Tijd Activiteit Locatie
Wo 6 nov 20u Herfstworkshop kerngroep vaste planten Klok en Peelmuseum
Wo 13 nov 20u Thema-avond bloemschikken "Spiegelbeeld en Ikebana" Klok en Peelmuseum
Di 19 nov 20u Alg. lezing "Snoeien van fruitbomen" door Jackie Jansen Klok en Peelmuseum
Do 21 nov 20u Thema-avond dendrologie " Thema: eikenprocessierups" Klok en Peelmuseum
Di 10 dec 20-22u Workshop "Een mooi kerststuk maken voor jezelf" Centrum de Beiaard
Wo 11 dec 20u Thema-avond bloemschikken "Modern&Abstract en Kerst Klok en Peelmuseum
Wo 8 jan 20u Thema-avond bloemschikken "Boek van Gr&Bl en Keukenspullen"Klok en Peelmuseum
Di 14 jan 20u Alg.lezing: "Wat planten willen" door Piet vd Laar Klok en Peelmuseum

  Deadline inbreng copy editie jan-feb 2020:15 dec 2019  

Voorwoord van de radactie
De zomer ligt weer ach-
ter ons. Het was soms
puffen geblazen. De

herfst is inmiddels gestart. Trek er op uit, het is
prachtig buiten in de natuur. En… het gonst weer van
de activiteiten binnen onze afdeling: We hebben in-
middels, zoals jullie ongetwijfeld al opgemerkt heb-
ben, een vernieuwde website met een moderne frisse
uitstraling. Laat jullie reaktie weten aub. Alleen zo
kunnen we alle informatie goed inzichtelijk en toegan-
kelijk maken en houden.
Even terugkijkend: een geweldig mooi open tuinen
aanbod dit jaar, een mooie zomerreis, de ZNKB in
Waalwijk-Driessen, de presentatie van de uitslagen
voortuinkeuringen Ast.Som. van dit jaar met uitreiking
van de Groenprijs Gr&Bl, de gezellige thema-bijeen-
komst vd kerngroep dendrologie over eetbare planten
en het bezoek aan de park-bostuin in Meijel en last
but not least de plantenverdeling met tuinenoverzicht
vd kerngroep vaste planten.
Vooruitkijkend: er is weer genoeg te doen. In dit blad
vinden jullie ook het programma voor het 1e kwartaal
2020 al, de inschrijving voor de zomerreis van volgend
jaar is weer opengesteld, een workshop zelf je eigen
Kerststuk maken is ingepland, een thema-bijeen-
komst vd kerngroep dendrologie over de lastige pro-
cessierubs staat op het programma en ook nog een
alg.lezing over fruitbomen en het snoeien er van.
Nieuw is deze keer de inbreng van enkele artikelen
door Anita Nijssen en Piet vd Laar. Dit wordt bijzonder
gewaardeerd omdat hiermee ons blad verrijkt wordt.  
Met dit alles gaan we dan het nieuwe jaar in.
Afsluitend: de winter staat nu voor de deur met z’n
mooie lange feestdagen. Blijf gezond en kom vooral
genieten van onze activiteiten. Geef jullie reactie over
de vernieuwde website echt door. Laat jullie mening
horen….  En...graag tot ziens en tot de volgende
keer.    De redactie.

Plant van de maand november 2019
Ophiopogon plan.’Niger’ zwart
gras of slangenbaard
Zwart gras een vaste plant die
zich uitbreidt door middel van
ondergrondse uitlopertjes. Ze
wordt niet lastig daardoor. Zo
krijg je een mooi aaneengeslo-
ten tapijt. Vooral geschikt als
een wintergroene bodembedek-
ker die het in alle omstandighe-
den goed doet. Het liefst staat hij
in goede grond in de halfscha-

duw. Ze wordt ongeveer 20 cm. Hoog en het blad is
nagenoeg zwart. Ze bloeit met witte tot lichtroze
bloempjes en na de bloei vormen zich zwart-paarse
glanzende besjes die er in de winter aan blijven. Deze
plant is vermeerderd door Anita Nijssen; het uitgangs-
materiaal is geschonken door Frank van Horne.

Algemene lezing 19 nov. 2019 Fruitbo-
men incl. snoeien

Op di. 19 nov. komt Jackie Jansen ons over fruitbomen
vertellen. Aandachtspunten zullen o.a. zijn: wanneer 
snoeien,  snoeiregels en de groei. Ook verschillende
boomvormen en wat voorkomende ziektes komen aan
de orde.
De lezing is in het Klok & PeelMuseum, Ostaderstraat
23, Asten; aanvang 20u. Leden van Groei&Bloei
hebben gratis toegang. Niet-leden betalen € 5,-- pp.  
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Mooiste tuinen van Asten en Someren 2019: presentatie van uitslagen
De kerngroep van voortui-
nen van de vereniging
Groei en Bloei Asten/So-
meren heeft op donderdag
31 oktober bekend ge-
maakt welke tuinen de

mooiste zijn.
De winnaars ontvingen op deze avond hun prijzen.
De lokale afdeling van de vereniging hield alweer de
46e voortuinen wedstrijd.

Creativiteitsprijs
De avond begon met het
uitreiken van de creativi-
teitsprijs.
De creativiteitsprijs wordt
uitgereikt aan een tuin of

groenvoorstelling die opvalt door originaliteit.
De creativiteitsprijs ging dit jaar naar dhr Hoebergen
in Ommel.  De keurmeesters oordeelden dat hij crea-
tief is omgegaan met de inrichting van zijn tuin. De
tuin ligt nl op het zuiden en op hoge zanderige grond.
Er werd in de voortuin een woestijntuin met passende
beplanting aangelegd.

Groenprijs
Hierna volgde de uitreiking
van de groenprijs.
Deze wordt toegekend aan
personen of organisaties,
die zich op vrijwillige basis

inzetten voor het openbaar groen of de groenbeleving
in het algemeen promoten.
De groenprijs is uitgereikt aan L. v Cranenbroek en J
Gubbels voor het opzetten van een moestuintje ten
behoeve van de kinderen van basisschool Markeent
in Weert.
 
Leven in de tuin
Er werd een korte uiteenzetting gegeven met beelden
over ”leven in de tuin”. De nadruk van deze lezing ging
vooral over het in stand houden van diversiteit aan

insecten en vogels in de tuin, dat samengaat met een
diversiteit aan plantensoorten.
 
Presentatie deelnemende voortuinen
Voorafgaande aan de prijsuitreiking werden alle be-
oordeelde tuinen in beeld gebracht middels een Po-
werPointpresentatie en er werden tuintips meegege-
ven. Zo werd toegewerkt naar de bekendmaking van
de winnaars in de categorieën: kleine, middelgrote en
grote voortuinen.
 
Prijsuitreiking
Dit jaar namen er 65 deelnemers uit Asten en Some-
ren deel. Drukke tijden voor de keurmeesters die af-
gelopen seizoenen iedere tuin 3 keer beoordeelden.
Dit aan de hand van de criteria: aanleg, onderhoud en
algemene indruk.
De winnaars

De mooiste grote voortuin
bleek van fam. Raijmakers
uit Asten met 151 punten.
Als tweede
werd M. Gielen uit Some-
ren-Eind met 150,6 pun-

ten.  Als derde eindigde R. Berkvens uit Asten-Ommel
met 147,9 punten
In de categorie middelgrote tuinen ging B.Hagelaar uit
Asten als winnaar aan de haal met een score van
153,4 punten. Tweede prijs ging naar fam.Claessens
uit Someren met 149,3 punten. De derde plek werd
ingevuld door M.v.d.Boomen uit Asten met 145,9
punten.
Tot slot won R. Fritsen uit Asten in de categorie kleine
tuinen met 153,4 punten voldoende om de nummers
twee en drie voor te blijven. Dat zijn respectievelijk H.
v.d. Voort (146punten) en A. Garenfeld (145,9 pun-
ten)beiden uit Asten.
De avond wordt afgesloten met een gratis groen lote-
rij, waardoor iedere aanwezige met meerdere prijzen
naar huis konden gaan.
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Algemene workshop: Een mooi kerststuk
maken voor jezelf

Op dinsdagavond 10 december 2019 organiseert
Groei en Bloei Asten Someren Kerst-bloemschikken
voor leden en niet-leden in Centrum de Beiaard,
Pastoor de Kleijnhof 21, 5721 CR te Asten.
De avond start om 20.00 uur en er is weer volop en
mooi kerstgroen aanwezig. Ook zijn er ervaren
bloemschikkers aanwezig om de gasten te helpen
zodat iedereen met een mooi kerststuk naar huis zal
gaan.  Met dank aan verschillende leden die dit weer
mogelijk maken!
Wat neem je mee als je komt? Een schaal, bak of pot
en steekschuim. En als je eigen kerstversieringen
hebt, die je mooi vindt en wilt gebruiken, breng die dan
ook zeker mee.
Leden kunnen gratis meedoen op vertoon van hun
lidmaatschapskaart en anderen moeten € 5,-- betalen.
Dus breng gerust je vriend of vriendin mee! Of mis-
schien je grotere kleinkinderen?  Samen maken we er
dan weer een mooie kerst van
 

Thema bijeenkomst dendrologie 21 no-
vember 2019

Het thema voor onze vol-
gende bijeenkomst is “eik-
enprocessierups”
Een fenomeen waar we als
wandelaar en fietser steeds
meer last van ervaren.

De brandharen zorgen voor een heleboel ongemak-
ken oa aan huid, ogen en luchtwegen. Daarom wordt
de rups beschouwd als een plaaginsect.
Op allerlei manieren probeert men de rups te bestrij-
den met wisselend succes.
Ton Stokwielder (een landelijk expert op dit gebied)
zal ons kennis laten maken met alle facetten van deze
rups. In zijn lezing neemt hij ons in 13 stappen mee  
naar een samenleving mét eiken processie rups maar
….nagenoeg geen overlast.   
In de Efteling wordt dit met succes toegepast.
Dit alles wordt overgoten met een sausje van Wereld-
bomen, zeer bijzondere en extreem monumentale
bomen vanuit geheel Europa.
De echte toppers onder de bomen van Europa zullen
daarbij de revue passeren, om ook u te verwonderen
van wat er in Europa mogelijk is.
De bijeenkomst is op donderdag 21 november 2019
om 20.00 uur in museum Klok en Peel in Asten. De
entree is gratis voor leden van Groei & Bloei; voor
andere belangstellenden die van harte welkom zijn
€ 2.--.
Kerngroep dendrologie Groei & Bloei Asten/Someren
 

Een vernieuwde frisse website
Jullie hebben het inmiddels wel opgemerkt: we heb-
ben een vernieuwde frisse website. Het is een flinke
gedaanteverwisseling.  Dat was nodig om twee rede-
nen:
Ten eerste: het platform, de software basis, waarop
de site gebouwd is was sterk verouderd en werd niet
meer aangepast aan de huidige moderne inzichten en
beveiliging.
Ten tweede: een fris nieuw uiterlijk op zijn tijd stimu-
leert jullie hopelijk en ook nieuwe gasten om (weer)
eens goed rond te neuzen.
De inhoud en indeling zijn nagenoeg gelijk aan die van
de oude site. Het gaat dus  voornamelijk om het uit-
zien. Hier en daar zullen jullie verschillen in de indeling
ontdekken. We hebben geprobeerd de informatie wat
gebruiksvriendelijker en inzichtelijker te presenteren.
Zo zijn de  foto’s van onze activiteiten – op jaarbasis
zo’n 40 – per jaargang en datumvolgorde gerangschikt
en hebben we ook besloten om alleen de foto’s van
de laatste 3 jaar op te nemen.   
Vergeet ook vooral niet regelmatig even in de Agenda
te kijken voor de komende activiteiten.  En kijk ook af

en toe eens naar Laatste Updates. Dat vinden jullie
onder Diversen. Daar staat wanneer er nieuwe artike-
len geplaatst zijn of b.v. foto's van een evenement.
Het voorbereidende werk is hoofdzakelijk gedaan
door Iza Cicirko en Gerard Derikx. Met name verdient
Iza een vet bedankje. Wij hopen met deze nieuwe
opzet weer vele jaren verder te kunnen en wensen
jullie veel surf-plezier maar bovenal veel tuinplezier.
We zijn erg benieuwd naar jullie  reakties.
Maak deze aub kenbaar. E: info@asten.groei.nl  
Geef die opmerkingen aub door. Alleen zo kunnen we
de website samen mooi inkleuren. We zijn overigens
nog op zoek naar een mooie (groen)foto voor de ho-
me-page. Minimale grootte van de foto 1-1.5 mb. Deze
graag insturen via info@asten.groei.nl
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Terugblik ZNKB 2019 te Driessen/ Waalwijk
Het Zuid Nederlands Kam-
pioenschap Bloemschik-
ken voor amateurs was
weer een hele gezellige
dag voor liefhebbers van
bloemen.De locatie was
heel goed: de Met Pro

School is heel ruim en gastvrij en overzichtelijk en
staalde positiviteit uit! Meer dan parkeerplaatsen ge-
noeg en binnen gezellige stands met leuke artikelen.
De bloemenwedstrijden zijn ingedeeld in een introdu-
cee klasse: voor mensen die nog nooit aan de wed-
strijd hebben deelgenomen. Daarbij waren dit jaar
zeer opvallend goede resultaten!Dan is er de A klasse:
voor deelnemers die al vaker meegedaan hebben, de
Ere klasse voor nog weer een graad moeilijkere op-
drachten en de semi profs; voor degene onder ons die
lesgeven of in de bloemenbranche werken.Elke
klasse gaat 2 wedstrijd stukken maken: eentje mag je
thuis bedenken en oefenen en eentje is het verras-
singsstuk. Daarvoor staat een ondergrond en bloe-
men klaar voor de deelnemer, en daar moet dan
zonder veel nadenkwerk meteen mee gewerkt wor-
den. Zo krijg je te zien hoe de kwaliteit van werken is.
Elke klasse krijgt zijn eigen onderwerp voor het stuk
wat je thuis mag voorbereiden. Dit jaar waren die:
-    A klasse: de wondere wereld van de Langstraat:
de Efteling was daarbij de grote inspirator
-    Ere klasse: de logistieke wereld van de Langstraat:
baseert op de vele grote logistiek bedrijven die er zijn
zoals Bol.com
-    Semi prof klasse: de geologische wereld van de
Langstraat: vanwege de vele mooie verschillende
natuurgebieden die er zijn
-    De introducee klasse was een nieuwe klasse voor
starters: Jacqueline van de Kerkhof en Susanne

Opdam deden vanuit Asten Someren mee en vonden
deze dag zeer leerzaam en leuk! Voor herhaling vat-
baar!
-    Dan waren er ook studenten: de sportieve wereld
van de Langstraat.
Onze afdeling deed weer mee met 7+2 bloemschik-
kers. Daarvan hebben 2 het erepodium mogen be-
klimmen: Maria Hendrikx werd eerste in de A klasse
en Annie Koopmans werd derde in de A klasse. Mooi
gedaan dames! Ook de andere dames hebben weer
een leuke dag gehad! In de Ere klasse deden van ons
mee: Irene Swinkels en Annie Janssen, in de A klas-
se: Corrie Verstappen en Ada van Dijk en in de semi
prof: Famke Weerts.Kunnen de bloemschikkers die
op de cursussen zitten zich komend jaar ook opgeven
voor het ZNKB? Ja dat kan zeker!  Zoals Jacqueline
en Susanne! Iedereen is welkom. En omdat we met
zo’n leuke groep zijn, waar we weten dat je niet altijd
eerste kunt zijn, is het goed te weten dat we elkaar
steunen en stimuleren. Dus geef je volgende keer ook
op! Net als Susanne en Jacqueline! Top ladies!
Resultaten deelname ZNKB 2019 Waalwijk
Het hoofdthema van de wedstrijd was: “De Wereld van
de Langstraat”. Vanuit onze afdeling waren er 7
deelnemers.
A-Klasse
Maria Hendrikx    1e plaats     76.8 punten
Annie Koopmans    3e plaats    73.5 punten
CorryVerstappen    9e plaats    67.7 punten
Ada van Dijk    17e plaats    60    punten
Ere-Klasse
Irene Swinkels    7e plaats    68.2 punten
Anny Jansen    11e plaats    65.5 punten
Semi-prof
Famke Weerts    11e plaats    59.7 punten

De herfst
We zitten al weer een aan-
tal weken in het Herfstsei-
zoen. De dagen zijn kort en
de bladeren vallen van de
bomen. Het weer is wissel-
vallig en vaak voelen men-
sen zich wat somber.

Eigenlijk is het najaar heel goed voor de mens.
Eindelijk kom je weer aan meer slaap toe en geduren-
de de dag is het heerlijk om naar buiten te gaan. Kijk
en verwonder je over de prachtige herfstkleuren van
bomen en heesters. In bermen, tuinen  en bossen
verrijzen plotseling veel verschillende paddenstoelen.
Maak er eens een fotoreportage van zodat je een
reden hebt om er regelmatig op uit te trekken. In je
tuin is ook nog van alles te doen. Plant bijvoorbeeld
voorjaarsbollen en laat je straks verrassen. Ook is het
nu tijd om vaste planten, heesters en bomen te plan-

ten of te verplanten. Laat de uitgebloeide bloemen en
heesters staan. Vogels en andere dieren kunnen er
nog een hele tijd terecht voor voeding en schuilplaat-
sen.
Ruim de tuin niet al te netjes op zodat dieren zoals de
egel een fijne overwinteringplek hebben.
Hark het blad van het gazon en doe dit in de borders.
Tegen het voorjaar is het meeste blad al verwerkt door
de natuur. Voor planten is dit tevens een goede win-
terbescherming. Verder is het leuk om vogels en
eekhoorns bij te voeren op een plekje dicht bij het
raam. Zo kun je er binnen van genieten.
Maak een mooie herfsttaart voor op de buitentafel met
allerlei vruchten en snoeimateriaal uit de tuin. En
mocht je na deze tips nog geen zin hebben in dit
seizoen zoek dan lekker de zon op tijdens een korte
vakantie. Op die manier breek je de periode en is het
zo weer voorjaar !
Geniet van de herfst    door Anita Nijssen
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Informatie  en  inschrijfformulier voor de reis naar Duitsland-Frankrijk-Luxemburg 
Hierbij de benodigde info. voor de 7-daagse reis naar  Duits-
land-Frankrijk-Luxemburg  van 21 juni  t/m. 27 juni 2020.  De
kosten zijn  € 780,--  pp. incl. lunches en afscheidsdiner.
We doen de volgende tuinen en plaatsen aan:
Jardin Florilege in Bastogne - Krautergarten in Schengen -
Seegarten in Losheim am See-
Rosengarten in Zweibrucken - Garten der Fayencen in Sarre-

guemines - Villa Borg in Perl-
Garten der Sinne in Merzig - Staudengarten in Weiskirchen - Freizeitzentrum Finkenreich in Eppelborn-
Garten der Aromen in Laquenexy - Jardin Lulu in Puttelange-aux-Lacs -  Kasteel Dyck in Juchen.
Inschrijfformulier:   Duitsland-Frankrijk-Luxemburg 2020    in volgorde van binnenkomst
Volledig invullen:
 
Naam: ..........................................     heer / mevr.
Roepnaam: ..................................     Voorletters ..........................
Adres: ..........................................     Geb. datum: ........................
Postcode: .....................................    Woonplaats: ........................
Tel: ...............................................    Mobiel: ................................
E-mail adres: .............................................................
 
Inschrijfformulier:   Duitsland-Frankrijk-Luxemburg 2020  in volgorde van binnenkomst
Volledig invullen:
 
Naam: ..........................................     heer / mevr.
Roepnaam: ..................................     Voorletters ..........................
Adres: ..........................................     Geb. datum: ........................
Postcode: .....................................    Woonplaats: ........................
Tel: ...............................................    Mobiel: ................................
E-mail adres: .............................................................
 
De inschrijving is definitief als een aanbetaling is gedaan van € 200,-- per persoon vóór 1 febr. 2020 op
rekening: NL09 RABO 0103650989 Ovv.  Groei & Bloei Asten-Someren  Zomerreis Duitsland-Frankrijk-
Luxemburg 2020
Opgave voor deze reis bij Ingrid Peters, Wolfsberg 63, 5721 HS Asten.
Mail: m.peters17@chello.nl of tel. 0493-691563

Jaarprogramma 1e kwartaal 2020
Datum Tijd Activiteit Locatie
Wo 8 jan 20u Thema-avond bloemschikken                                                      

      "Boek van Gr&Bl en Keukenspullen
Klok&Peelmuseum

Di 14 jan 20u Alg.lezing "Wat planten willen"door Piet vd Laar Klok&Peelmuseum
Wo 12 feb 20u Thema-avond bloemschikken "Zwart/wit en spiraal" Klok&Peelmuseum
     Tevens Jaarvergadering    
Do 13 feb 20u Alg.Jaarvergadering.                                                             Na

de pauze info. over de zomerreis 2020
Klok&Peelmuseum

Za 15 feb 14-17u Workshop Wilgentenen vlechten (onder voorbehoud) Klok&Peelmuseum
Do 20 feb 20u Thema-avond dendrologie. (Thema wordt nog uitgewerkt) Klok&Peelmuseum
Wo 4 mrt 20u Zadenverdeling kerngroep vaste planten Klok&Peelmuseum
Wo 11 mrt 20u Thema-avond bloemschikken                                               

"Schikken in hoge vaas en Alles groei
Klok&Peelmuseum

Di 17 mrt 20u Alg.lezing                                                                                
"Natuurlijk tuinieren met planten en dieren" door Leo Brand

Klok&Peelmuseum
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Indien onbestelbaar retour: Marsstraat 6, 5721 XW Asten
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