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Van de waarnemend voorzitter
HERINNERING
Tot het laatst
heeft hij zijn tuin liefgehad.
Nu bloeit zijn tuin
over het leven heen
uitbundiger dan ooit
uit liefde voor hem.
Jaarlijks reikt het landelijk bestuur de Blikvangersprijs
uit aan afdelingen, die middels een project of evene-
ment Groei en Bloei speciaal onder de aandacht
brengen. We hebben onze kerngroep dendrologie
daarvoor aangemeld. De kerngroep voldoet weliswaar
niet aan alle criteria maar als enige kerngroep den-
drologie in Nederland zijn ze met hun uitgebreid pro-
gramma immers op hun manier een blikvanger binnen
Groei en Bloei. We zijn benieuwd wat de jury gaat
besluiten.We hebben besloten om voor onze afdeling
een speciale afdelingsflyer uit te geven, waarin we
onze afdeling promoten. We hopen dat we makkelijker
nieuwe leden kunnen werven als we laten zien dat aan
het tijdschrift ook een actieve vereniging is verbonden.
Met name Iza Cicirko heeft hier veel energie in gesto-
ken. Nog even de laatste details afronden en de flyer
kan naar de drukker. Eindelijk kan het tuingereed-
schap tevoorschijn gehaald worden. Het sterk wisse-
lende weer heeft de lente parten gespeeld. Maar we
kunnen aan de slag. En wie weet maakt het vervolg
van het tuinseizoen alles weer goed.  Tienie Schutjens

Overlijden oud-voorzitter Peter
Greijmans

Voormalig oud-voorzitter Peter Greij-
mans is op 25 maart jl. overleden na
een korte ziekte-periode. Hij was
woonachtig in Veghel en was 63 jaar. 
Peter is enkele jaren voorzitter van
onze afdeling geweest (2001-2003).
De afscheidsviering  was op 31 maart
jl. in de Kruisherenkapel, Uden. Wij

condoleren de familie met dit grote verlies.
 

Agenda  medio april -juni 2018
Datum Tijd Aktiviteit Lokatie
Zo 8 apr  ZNKB Bloemschikken 2018 Helicon VMBO den Bosch
5 t/m 30 apr  Stemperiode Rabobank Clubkascampagne 2018  
t/m 14 apr  Aanmelden Voortuinenwedstrijd Gr&Bl Asten-Someren  
Di 17 apr 20u Alg.lezing "Bomen in een kleine tuin en het onderhoud"      

         door Henny Kuppen
Klok en Peelmuseum

Do 19 apr 19u Excursie kerngroep dendrologie                                          
    naar de Magnoliatuin in Leende

Zevenhuizen 1, Leende

Di 1 mei 19u Algemene excursie: Kweekkas Toon Kanters Vlasstraat 9, Someren
Ma 7 mei 20u Voorjaarsoverleg bestuur-kerngroepen Klok en Peelmuseum
Wo 9 mei 20u Thema-avond bloemschikken.                                               

Thema's "Bloemenweide en Kruidenmandje"
 

Di 11 mei 19u Algemene excursie Tuinkas Toon Kanters, Someren Vlasstraat 9, Someren
Do 17 mei 19u Excursie kerngroep dendrologie                                                         

naar de Biotopentuin Le Petit Paradis, Son
Driehoek 8nst, Son

Tot 22 mei  Voorjaarsactie leden Groei&Bloei                                        
  (actie bestelling van een regenton)

 

mei-aug.  Open Tuinenestafette Oost Brabant  
Zo 10 juni 11-17u Open Tuinen; kerngroep Open Tuinen  
Wo 13 juni 20u Thema-avond bloemschikken. Verrassingsavond Klok en Peelmuseum
Za 16 juni  Eendags Tuinenreis; kerngroep reizen/excursies  
Ma 2-30 juli 19u Eerste tuinbezoek van de kerngroep Vaste Planten  
  Deadline inbreng copy zomereditie jul/aug 15 juni 2018  

Open tuinenestafette Oost Brabant
Ook in 2018 neemt onze afdeling weer deel aan de
opentuinenestafette Oost Brabant.  Dat betekent dat
tuinliefhebbers op vijf verschillende dagen in de peri-
ode mei t/m augustus gratis geselecteerde tuinen in
de regio kunnen bezoeken. De afdelingen Eindho-
ven-de Kempen, Meierijstad (Veghel), Gemert, Hel-
mond en Asten-Someren doen mee. Er wordt een
gezamenlijke flyer uitgegeven, waarin alle data en
adressen van de te bezoeken tuinen staan vermeld.
Deze flyer wordt aan belangstellenden uitgedeeld tij-
dens afdelingsactiviteiten en komt tevens ter informa-
tie te liggen in groenwinkels, bibliotheken en gemeen-
schapshuizen e.d. in de regio. Natuurlijk wordt alle
informatie ook op onze website geplaatst. Onze eigen
opentuinendag vindt plaats op zondag 10 juni; details
vind je elders in dit infoblad.

3



www.asten.groei.nl

Alg.lezing “Bomen voor een kleine tuin”
di. 17 april.

Bomen zijn belangrijk
voor het milieu en voor
ons als mensen. Hier
zal iedereen mee in
kunnen stemmen. Ze
zorgen voor de brood-
nodige zuurstof, voor
schaduw op hete dagen,
voor nestgelegenheid
voor vogels en voor
voeding voor een heel
aantal soorten torre-
tjes, insecten en ander
misschien niet zo aan-
trekkelijke, maar wel

heel belangrijke beestjes. Dus eigenlijk zou iedereen
een boom in zijn tuin moeten planten, hoe klein die
ook is. En daar gaat het nogal eens fout. Want bomen
worden groot, soms te groot voor de kleinere tuin en
dan bezorgt zo’n boom eigenlijk alleen maar overlast.
Henry Kuppen van bureau Terra Nostra uit Mill vertelt
deze avond hoe je de juiste soort boom of heester
kiest voor je tuin zodat je samen, de boom en jij, ge-
zond oud kunt worden in dezelfde kleine tuin. De lezing
is in het Klok & Peelmuseum, Ostaderstraat 23 5721
WC Asten. Voor leden van Groei&Bloei is de toegang
gratis. Voor niet-leden zijn de kosten € 5,-- pp; aan-
vang 20u.

Algemene excursie di. 1 mei 2018
Op di. 1  mei a.s.  is een
algemene excursie ge-
pland bij Toon Kanters de
vriend van Dennis. Toon
heeft de groenprijs 2017
van onze afdeling Gr&Bl
gekregen. Hij heeft achter

zijn huis een grote kas gemaakt en kweekt hierin
verschillende soorten groente voor de voedselbank
en voor de dorpswinkel De Shop in Someren-Heide.
Het adres is Vlasstraat 9 5712 RP Someren; aanvang
19u. Het is beslist de moeite waard om naar zijn
verhaal en motivatie te komen luisteren. Graag tot dan.
De toegang is gratis.
 

Excursie Biotopentuin Le Petit Paradis te
Son kerngroep Dendrologie do. 17 mei
2018

Vorig jaar hebben we een excursie
gehad in de Skandiawijk in Geldrop.
Het onderhoud wordt daar voorname-
lijk verzorgd door Danny Alards van

Tree-D boomverzorging met ondersteuning van Chris
vd Wurff. Onlangs is Danny eigenaar geworden van
Le Petit Paradis, in het buitengebied van Son. Het is
een speciale tuin, die ongeveer 20 jaar geleden werd
ontworpen door de tuinman van Frits Philips, Wim
Korenberg. De biotopentuin staat vol bijzondere flora
en fauna en via zijn bedrijf is hij specialist in de aanleg
en het onderhoud van bijzondere bomen en natuur-
belevingstuinen. Hij heeft nog allerlei ideeën met zijn
“paradijs”. Danny zal ons rondleiden in zijn bijzondere

biotopentuin. We wor-
den verwacht om 19.00
uur bij Danny Alards,
Driehoek 8nst 5691 NE
Son. Graag op tijd aan-
wezig zijn. Vervoer op

eigen gelegenheid.  Neem evt. contact op met een
andere vaste deelnemer van de kerngroep als u zelf
geen vervoer hebt.

Excursie Magnoliatuin, Leende kern-
groep Dendrologie do.19 april 2018

Deze excursie op
do.19 april 2018 is al
vroeg in het jaar. Ho-
pelijk staan er al veel
magnolia’s in bloei,
maar dat is altijd af-
wachten. Hoewel we
een zachte winter

hadden is er toch nog een flinke koude periode ge-
weest met serieuze nachtvorsten. Het zal dus een
verassing worden. Maar veel of weinig bloemen, het
is een tuin die altijd heel bijzonder is met een enorme
verscheidenheid aan bomen en planten. De tuin zelf
bestaat al ongeveer 80 jaar. Bijna 50 jaar geleden is
begonnen met het verzamelen van voornamelijk
magnolia’s vanuit de hele wereld. Onder de bomen
zijn heel veel schaduwplanten verwerkt waardoor
mooie combinaties zijn ontstaan. Bovendien wordt dit
nog versterkt door de zelfgemaakte keramische
beelden. Al met al een bijzondere tuin. We worden
verwacht om 19.00 uur bij Mevr.Rutten,  Zevenhuizen
1,  5595 XE Leende. Vervoer op eigen gelegenheid.
Graag tijdig aanwezig zijn. Neem evt. contact op met
een “vaste“ deelnemer van de kerngroep voor het
vervoer als u dat zelf niet hebt of kunt.   
 

Zomer tuinbezoeken kerngroep vaste
planten
Dit jaar zijn de tuinbezoeken van onze tuinen wat later
in het seizoen. Ze komen allemaal in de zomer.  Het
eerste maandagavond tuinbezoek is op 2 Juli.  Ook
zijn er nog gepland op 30 juli en 3 sept.  Even geduld
dus wat dit betreft … Het komt allemaal weer goed.  
Anita Nijssen
 

4



www.asten.groei.nl www.someren.groei.nl

Mooie actie van Groei&Bloei: voor de
leden een regenton voor € 40,-- !!

In het juni-nummer van
Groei&Bloei van Groei&Bloei
komt in het kader van de jaar-
lijkse ledenwerfactie –voor-
jaarsactie –  een mooi aanbod
voor de leden van Groei &
Bloei; namelijk de aanschaf
van een 'Mini Rainsaver' re-
genton met een inhoud van
100 liter, inclusief een poot

zodat je er een gieter onder kunt zetten en een
vulautomaat voor de verbinding met de regenpijp.
(zie nevenstaande foto)  Deze regenton heeft een
verkoopwaarde van € 72,50.
Leden van de afdeling kunnen deze regenton be-
stellen voor € 40,--. De actie loopt tot het moment
dat het juni-nummer van Groei&Bloei op de mat ligt,
dit is tot 22 mei.
Wij doen aan deze actie mee. Wilt u de regenton
bestellen: hieronder is een bestelformuliertje opge-
nomen. Vul het in, uiterlijk 22 mei  en stuur het naar
Gerard Derikx, Marsstraat 6 5721 XW Asten. Mailen
kan ook: gerard--derikx@hetnet.nl   Betaal de
kosten ad € 40,-- via de bank: Groei&Bloei Ast.Som.
Rabobank NL09 RABO 01036 50989 o.v.v. Regen-
ton. De ton is leverbaar in de modellen antraciet en
groen. U moet de ton na levering zelf wel  ophalen
bij Tienie Schutjens, Slievenstraat 71 5711 PJ So-
meren). Per lid kan 1 regenton besteld worden. Dus
aub geen gefoetel!
NB: nieuwe leden krijgen de regenton als welkomst-
cadeau thuisgestuurd in het kader van de landelijke
voorjaars-ledenwerfaktie van Groei&Bloei. Wij
vragen u om wat reclame te maken voor Groei&-
Bloei. Alle informatie kunt u straks vinden in het
juni-nummer van Groei&Bloei.
---------------------------------------------------------------------------
Bestelling Mini Rainsaver Regenton
Ondergetekende:  Naam en voorletters: …………………..
…………………………………………
Adres: ……………………………………. Woon-
plaats: ……….…..…… Postcode: ………….…..
Telf.: ……………………E-mail adres: ……………-
…………………………………….
bestelt een 'Mini Rainsaver' regenton  
..… Model  antraciet ...  Model groen  (aangeven
wat gewenst wordt)
De bestelling is definitief als de kosten ad. € 40,--
zijn betaald.   ………………………………………….
                                    (handtekening)
Rabobank Groei&Bloei Asten-Someren NL09
RABO 010 3650989 o.v.v. Regenton Rainsaver
Formulier insturen naar Gerard Derikx, Marsstraat
6 5721 XW Asten of  de gegevens
mailen naar: gerard--derikx@hetnet.nl   

Open Tuinen afdeling Asten-Someren,
zondag 10 juni 2018, 11:00-17:00u.
In 2018 vindt de Nationale Tuinweek plaats van 9
t/m 17 juni; dit is een evenement van de Nationale
vereniging Groei & Bloei. Tijdens Het eerste week-
end van deze Nationale Tuinweek, zo. 8 juni 2018, 
organiseert onze kerngroep open tuinen weer haar
eigen open tuinendag. Het zijn 5 tuinen, 4 in Asten
en 1 in Ommel die bezocht kunnen worden tussen
11-17u. De route kan gemakkelijk per fiets afgelegd
worden; de lengte is slechts 7½  km. De te bezoeken
tuinen zijn:
A:-   Fam. Joosten, Hulterman 29 5721 MA Asten
strak vormgegeven, zeer nette tuin met water partij,
natuursteen verharding, kuipplanten, terras
B:-   Fam. Verrijt, Bergweg 42, 5721 JD, Asten
landelijke boerderijtuin met groentehof, kippen,
bosrijke achtergrond, veel klimplanten
C:-   Fam. Verhees Venbergweg 4 5721 SV Asten
Een zéér gevarieerde grote tuin met exoten, hagen,
kruipplanten, vijvers, veel vaste grassen.
D:-   L. Bloemers, Elzevlam 11, 5721 NB Asten
kleine tuin met creatief gebruik en hergebruik van
materialen, gezellig, knus
E:-   Mevr. van Baar, Past. van Ervenstraat 1, 5724
AW Ommel
Een ruige, weelderige doch geordende tuin, span-
nend, speels, organische lijnen
Wij wensen de deelnemers en de bezoekers mooi
weer en een heel fijne tuindag toe!
                          Leny Jansen en Frank van Horne
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Eendagsexcursie kerngroep reizen/excursies za. 16 juni 2018
Op deze dag brengen we met 1 bus een bezoek aan 2 tuinen
nl:
-   De tuin van Manfred Lucenz en Klaus Bender in Schnep-
penbaum in Duitsland en
-   de tuin van de Villa in Persingen, Nederland.
We brengen vandaag een bezoek aan Duitsland om de tuin
van de Heren Lucenz en Bender te bewonderen. Dit is een

tuin van 4000 m2 en is opgericht in 1985.
Er is een gele, witte, paarse, oranje tuin,een tuinvijver en moestuin.
Vervolgens rijden we naar Kleve om u gelegenheid te geven te lunchen.
Daarna rijden we weer terug naar Nederland om naar de tuin  van de Fam. Frederix in Persingen te gaan.
Deze tuin is groot 2 ha. en bestaat onder meer uit een knopentuin, siertuin, vijvertuin en een achtertuin.
Hierna hebben we een afscheidsdiner in Nistelrode.
Programma,:
Vertrek gemeentehuis Someren            8,00u.
Vertrek Sporthal, Lienderweg,  Asten    8.15u.
Terug in Asten om ongeveer 20.15u.
Opgave voor deze reis uiterlijk tot 1 juni bij Ingrid Peters,  Wolfsberg 63, 5721 HS Asten, tel. 0493-691563 
Mail: m.peters17@chello.nl        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opgave reis za.16 juni naar Schneppenbaum en Persingen
Naam:………………………………  Adres:……………………...........……
Woonplaats………………......……………tel: ……..............………………….…
Totaal aantal personen …………    waarvan   ……… personen  geen lid.
De kosten voor deze dag zijn voor leden  €  50,--  en niet-leden €  55,--
Opgave in volgorde van binnenkomst.
Inbegrepen: Busreis, koffie en gebak, entreekosten en een afscheidsdiner
 

Rabobank Clubkas Campagne 2018
Stemperiode 5 t/m 30 april
 
Wij nemen ook dit jaar, zoals u ondertussen wel
bekend, , deel aan de Rabobank Clubkas Campag-

ne. Deze bank stelt
middelen beschik-
baar als extra onder-
steuning aan het lo-
kale verenigingsle-
ven. Dit is een welko-
me aanvulling op het
financiële reilen en

zeilen van de verenigingen. Klanten/leden van de
Rabobank kunnen van 5 t/m 30 april a.s. hun stem
uitbrengen op hun vereniging. Ook wij kunnen deze
centjes goed gebruiken.
Wij besteden de bijdrage aan de ondersteuning van
onze 7 kerngroepen bij het opzetten en uitvoeren
van hun activiteiten. Ook tuinliefhebbers kunnen
door deelname aan die activiteiten op een ontspan-
nen manier hun kennis uitbreiden Wij vragen u weer
mee te doen aan deze campagne en natuurlijk op
onze vereniging te stemmen.    DOEN DUS !! en
BEDANKT…
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ZNKB Bloemschikken zo.8 april Helicon
VMBO den Bosch

In Zuid Nederland
wordt al jaren het
spannende Zuid Ne-
derlands Kampioen-
schap Bloemschik-
ken (ZNKB) georga-
niseerd. Op 8 april zal
dit fantastische eve-

nement plaatsvinden in Helicon VMBO (Hervense-
baan 7) in Den Bosch. Van onze afdeling doen 11
deelnemers mee verdeeld over Ere -klasse  A klasse
en semi prof. Ze zijn al druk  bezig met de voorberei-
ding. Voor het publiek gaan de deuren al om 11.00
uur open zodat je deze creatieve bloemschikkers 
bezig kunt zien met het creëren van hun werkstukken.
Het thema van de wedstrijd is: ‘Helicon blaast mee de
vernieuwing in’. Voor velen een echte uitda-ging.
Deelnemers komen uit de rayons Oost- en Midden
Brabant, Limburg, Zuidwest Nederland en Zuid-Hol-
land Zuid. Uiteindelijk komt er een Zuid Nederlands
Kampioen uit. Een felbegeerde titel want dan ben je
echt de beste amateur bloemschikker van dit jaar!

Na de lunch is er een programma in het teken van
bloemschikken, in de breedste zin. Workshops, de-
mo’s en nog veel meer Inspiratie voor bezoekers én
deelnemers. Ook zijn er demonstraties van bloem
stylisten. Ruud van Schie en Gea van Korpel verras-
sen ons met hun nieuwe creaties. Laat je inspireren
door deze professionals !
Aan het einde van de middag worden de gemaakte
werkstukken besproken door een deskundige docent
van het Helicon college, Dorien Bakker. Tips en Tricks
worden dan gegeven.
Dit evenement wordt georganiseerd door een com-
missie die is samengesteld uit verschillende afdelin-
gen uit het Zuid Nederlandse. Zij zorgen samen met
vrijwilligers voor een prachtige bloem-rijke dag. De
winnaar uit de hoogste klasse van deze regio wedstrijd
krijgt een ‘Golden Ticket’, waarmee je verzekerd bent
van deelname aan de wedstrijd bloemschikken voor
amateurs bij Gar-denista 2019. Een nieuw en groot
Landelijk Evenement dat georganiseerd wordt door
Groei & Bloei van 14 t/m 19 mei 2019. De winnaar van
deze wedstrijd mag zich dan Nederlands Kampioen
2019 noemen. Kortom steun onze deelnemers en kom
op 8 april kijken.
 

Aanmelden voor de Voortuinenwed-
strijd Groei&Bloei
De afdeling Asten/ Someren van Groei en Bloei
organiseert ook in 2018 weer haar voortuinenwed-
strijd. Alle tuinliefhebbers binnen de gemeenten
Asten en Someren kunnen meedoen. Deelname is
gratis en je hoeft geen lid te zijn van Groei en Bloei.
Vorig jaar hadden zich 70 deelnemers ingeschre-
ven. De belangstelling groeit en we hopen dan ook
dit jaar te kunnen uitbreiden naar 80 deelnemers.
Geef je op of meldt een nieuwe deelnemer aan. Op
de avond van de prijsuitreiking krijgen huidige
deelnemers per geworven lid een extra attentie.
Je hoeft geen modeltuin te hebben. Iedere voortuin,
mits goed onderhouden, heeft immers wel iets ka-
rakteristieks wat de moeite waard is. Meedoen sti-
muleert tot creativiteit.
Dit jaar is gekozen voor het thema niveauverschil-

len. Voortuinen waarin dit thema herkenbaar aan-
wezig is, kunnen bonuspunten behalen. Doe je mee
dan word je voortuin in het voorjaar, in de zomer en
in het najaar op een positieve manier gekeurd en
neem je op de prijsuitreikingavond deel aan een
gratis loterij waarbij iedereen met een prijs naar huis
gaat.Er worden prijzen uitgereikt in drie catego-
rieën: kleine tuinen (0-40 vierkante meter), middel-
grote tuinen (40-70 vierkante meter) en grote tuinen
(70 vierkante meter en meer). Daarnaast wordt een
creativiteitsprijs toegekend. Tevens reikt de afde-
ling de regionale groenprijs uit aan personen of
organisaties die zich op basis van vrijwilligheid in-
zetten voor vrij toegankelijke groene projecten.
Doe nieuwe ideeën op door op 1 november 2018
tijdens de prijsuitreiking te kijken naar de foto’s van
alle tuinen. Schroom niet en doe gezellig mee. De
deelnemers van 2017 hoeven zich niet opnieuw aan
te melden. Aanmelden tot 14 april bij Ingrid Peters.
Tel: 0493-691563  mail: m.peters17@chello.nl
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Indien onbestelbaar retour: Marsstraat 6, 5721 XW Asten
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