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Van de waarnemend voorzitter
 
 
De schreeuw van een uil
in de donkerte
maakt de stilte hoorbaar.
 
 
 
 

Van het grijs en nat van de zachte winter word je niet
vrolijk of energiek. De kleur van somberheid over-
heerst.
We missen het schilderachtige landschap in helder
wit. Ook al ontbreekt de sneeuw als inspiratiebron, we
groeien langzaam naar een nieuw seizoen. Een
tuinseizoen wat we deels kunnen sturen en wat ons
ongetwijfeld ook weer voor verrassingen zal zetten.
Er hebben zich ruim voldoende deelnemers gemeld
voor de tuinenreis naar Frankrijk. Zij hebben dankzij
de inspanningen van de kerngroep in ieder geval een
prachtig groen en zonnig doel om naar uit te kijken.
De kerngroep voortuinenwedstrijd heeft voor 2018 het
thema hoog-laag gekozen. Daarom alvast een tip. Wil
je als deelnemer bonuspunten verdienen, kijk dan of
je voorafgaande aan de keuringen dit thema in welke
vorm dan ook in je tuin kunt accentueren.
Weliswaar vormen de vrijwilligers die zorgen voor de
plant van de maand en de bloemstukken voor de lo-
terijen bij lezingen geen kerngroep, maar ze zorgen
wel voor de kers op de taart van activiteiten. Allemaal
van harte bedankt.
 
Tenslotte wil ik eindigen met de resultaten van een
Brits onderzoek. Daar is namelijk uit gebleken dat
mensen met groene vingers meer zen zijn, beter
slapen, mentaal stabieler zijn en een sterker immuun-
systeem hebben. Ze zijn ronduit gezonder.
Zo zie je maar weer goed en gezond we met elkaar
bezig zijn.   Tienie Schutjens.
 

Info. over plant van de maand
Afgelopen december is  de plant van de maand abu-
sievelijk niet uitgereikt. Het was de Lobelia Cardina-
lis. Deze is vermeerderd door Frans van Eijk. Zij wordt
nu uitgedeeld na de jaarvergadering op 8 februari a.
s. Zij was vermeld in het info.blad editie nov.2017-
jan.2018.
Na de lezing van 16 jan. werd de Lychnis coronaria
alba, witte prikneus,  uitgedeeld. Deze werd ver-
meerderd door Gusta de Beer. 

Zadenverdeling Kerngroep Vaste
Planten

Woensdag 7 maart  2018 
wordt de zadenverdeling
gehouden.
We hopen dat er weer in-
teressante zaden inge-
bracht worden door zo-
veel mogelijk mensen.

Aan de hand van een presentatie zullen de betref-
fende planten kort besproken worden. Daarna
worden de zaden gratis en zo eerlijk mogelijk ver-
deeld onder belangstellenden.
Met betrekking tot de verdeling:
a.u.b. de zaden inleveren vóór 25 februari zodat ik
voldoende tijd heb voor het maken van de presen-
tatie. Inleveren bij Anita Nijssen, Hoeksestraat 25
te Someren. Je kunt de zaden ook meebrengen
naar de algemene ledenvergadering in februari a.s.
Tot woensdag 7 maart om 20.00 uur in de filmzaal
van het museum, Ostaderstraat 23 te Asten.
Deze avond is voor iedereen toegankelijk en niet-
leden betalen € 5,--. We hopen op een goede op-
komst !!     Groetjes van Anita Nijssen

Rabobank Clubkas Campagne 2018
Stemperiode 5 t/m 30 april

Ook dit jaar zullen wij
deelnemen aan de Rabo-
bank Clubkas Campag-
ne. Jaarlijks stelt deze
bank middelen beschik-
baar als extra ondersteu-
ning aan het lokale vere-

nigingsleven. Dit is een welkome 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 deze bijdrage aan de ondersteuning
van onze kerngroepen bij het opzetten en uitvoeren
van hun activiteiten. Wij vragen u weer mee te doen
aan deze campagne en natuurlijk op onze vereni-
ging te stemmen.    DOEN DUS !! en BEDANKT…

Mededeling over de Workshop Tuin-
beeld maken za 24 feb.2018

Voor de workshop op za. 24 febr zijn
nog enkele plaatsen vrij. Deze is van
13 tot ongeveer 17u. bij Diny van
Santvoort, Hollestraat 3  5712 HB
Someren. Opgeven bij Maria Hen-
drikx, T: 0493-494041 of E: gamhen-
drikx@hotmail.com. De kosten zijn
€ 22,50 voor leden van Gr&Bl en

voor niet-leden € 27,50 pp. Voor nog meer informa-
tie wordt verwezen naar het vorige info.blad.
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Uitnodiging  Algemene Jaarvergadering
Jaarvergadering 2018: do. 8 feb. 2018 in het Klok en Peel Mu-
seum, Ostaderstraat 23, 5721 WC te Asten; aanvang 20.00 uur.
De Jaarvergadering van Groei&Bloei staat weer voor de deur.
Wij nodigen u hiervoor van harte uit. We zullen u onder andere
weer een digitaal jaaroverzicht presenteren waarin teruggekeken
wordt naar de gehouden activiteiten van onze vereniging.
 

Na de pauze is er een korte presentatie over het reisprogramma 2018.  Aansluitend is nog de uitreiking van
de plant van de maand.
De agenda:
1.    Opening en mededelingen
2.    Digitaal jaarverslag 2017
3.    Financieel verslag 2017
4.    Verslag van de kascontrole-commissie
5.    Aanzoek nieuw lid kascontrole-commissie
6.    Huldiging jubilarissen  (25-40-50 jaar)
7.    Bestuursmutatie(s)*
8.    Rondvraag
9.    Plant van de maand
10.    Pauze met aansluitend informatie over de het reisprogramma 2018.
(waaronder de meerdaagse tuinenreis naar Frankrijk).
*) Dit jaar is er 1 bestuursmutatie:
Famke Weerts is aftredend en volgens de statuten niet herkiesbaar. Met  goedkeuring van de Algemene
Vergadering zal zij het komend jaar als bestuursondersteuner betrokken kunnen blijven bij alle bestuurs-
zaken. Dit wordt voorgesteld.
De voorzittersfunctie is nog steeds vacant. Voorstel: Tienie Schutjens wil ook het komende jaar als voor-
zitter ad interim aan blijven. Ook dit wordt voorgesteld. Het bestuur bestaat momenteel uit 6 personen. Een
extra (7e) bestuurslid is bijzonder welkom.
Bestuurskandidaten kunnen schriftelijk ingebracht worden tot uiterlijk 3 dagen vóór de vergadering. (bij
secretaris Dennis Kollaard T. 06-13594130 E: denniskollaard@outlook.com. De aanmelding dient te zijn
gesteund door de handtekeningen van tenminste 10 leden.
GRAAG REKENEN WIJ OP UW AANWEZIGHEID

Thema-bijeenkomst dendrologie Do.15
mrt.2018

Thema: Bonsai deel 2
Ruud van Doorn zal
voor ons weer een
avond verzorgen als
vervolg op het vorige
seizoen.
Toen kwam een aantal
zaken aan de orde
zoals de verschillende
technieken die gebruikt
worden, grondsoorten,

gereedschap ed.
Deze keer zal hij een demonstratie geven hoe een
bonsai gevormd kan worden.
 
Datum: donderdag 15 maart 2018 in de filmzaal/
educatieruimte van het Klok en Peel Museum, Ost-
aderstraat 23 in Asten. Aanvang 20.00u. Leden van
Gr&Bl hebben gratis toegang. Kosten niet-leden € 2,--
pp.
 

Thema-bijeenkomst Kerngroep dendrolo-
gie Do. 15 feb.2018

Thema: Vragenavond
Ook dit jaar is er weer
gelegenheid om aan
onze specialisten Chris,
Willy en Huub uw vra-
gen te stellen over
allerlei problemen waar
u tegen aan loopt bij
het aanleggen en on-
derhouden van de
tuin.
Problemen met plan-

tenziektes, bodem, bemesten enz. enz.  U kunt na-
tuurlijk ook een foto, een monster of een tak e.d.
meebrengen wat kan bijdragen aan een zo goed
mogelijke oplossing.
Donderdag 15 februari 2018 in de filmzaal/educatie-
ruimte van het Klok en Peel Museum, Ostaderstraat
23 in Asten. Aanvang 20.00u.
Toegang niet-leden € 2,-- pp.

4



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

OPROEP OPROEP OPROEP 
GEEF UW E-MAILADRES DOOR EN ONTVANGST INFO.BLAD
Wij doen een beroep op alle leden om het e-mailadres even door te geven. Met regelmaat sturen wij u in-
formatie door over onze activiteiten. Het gaat om herinneringen, nieuwe activiteiten, tussentijdse wijzigingen
in het programma-aanbod, bestuurs-nieuws enz.  Wij doen dit per email. Dan is het natuurlijk handig dat
wij ook beschikken over het juiste adres. Vraag is dus: geef dit adres even aan ons door. Met name geldt
dit voor leden die zich in de afgelopen 2-3 jaar bij ons – of bij de kerngroepen – hebben aangesloten. Dus
stelt u prijs op actuele informatie over onze vereniging: geef uw e-mail adres dan door. Het adres: info@as-
ten.groei.nl
 
ONTVANGST VAN HET INFO.BLAD
De verzending van het info.blad wordt gedaan door Sandd. Regelmatig blijkt dat dit niet altijd even zorg-
vuldig verzorgd wordt. Mocht u geen blad hebben ontvangen neem dan gerust contact met ons op. We
hebben altijd ’n aantal reservre exemplaren. Neem contact op met Gerard Derikx; telf. 0493-693048 en
spreek even in of geef het door per mail. Adres: info@asten.groei.nl
 

Plant van de maand maart 2018
Erysimum cheiri   muurbloem
De muurbloem is een win-
tergroene kortlevende vaste
plant. Ze staat graag op
een zonnige plek op droge
grond die goed doorlaat-

baar is of stenig en kalkrijk en in muren. Ze bloeit in
april tot juni met rode, gele en oranje bloemen die
heerlijk geuren. Ze wordt ongeveer 40 cm hoog. Ze is
ook bijenplant, hommelplant, drachtplant en vlinder-
plant. De zaden zijn gemakkelijk te zaaien.
Deze plant is vermeerderd door Frans van Eijk.
 

Plant van de maand april 2018
Imperata cylindrica ‘Red
Baron’  Japans bloedgras
Japans bloedgras is een
siergras met rood groene
bladeren. Ze wordt 40-60
cm hoog en staat graag op
een zonnige plek. Ook in
de halfschaduw groeit ze
nog goed maar zal de ver-
kleuring iets minder sterk
zijn. De bloei is onopval-
lend. Japans bloedgras
combineert mooi met roze

of rood bloeiende planten of met andere hogere
siergrassen. Ze houdt van goede grond die niet te nat
is. In de winter sterft ze bovengronds af en kun je ze
in Maart tot de grond wegknippen zodat ze weer fris
uitloopt.  Deze plant is vermeerderd door Famke
Weerts.

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

Informatie: bomen zijn be-
langrijk voor het milieu en
voor ons als mensen. Hier
zal iedereen mee in kun-
nen stemmen. Ze zorgen
voor de broodnodige zuur-
stof, voor schaduw op hete
dagen, voor nestgelegen-
heid voor vogels en voor
voeding voor een heel aan-

tal soorten torretjes, insecten en ander misschien niet
zo aantrekkelijke, 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 zorgt 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 grote heester kiest voor je tuin
zodat je samen, de boom en jij, gezond oud kunt
worden in diezelfde kleine tuin.
De lezing is in het Klok & Peelmuseum, Ostaderstraat
23 5721 WC Asten. Leden van Groei&Bloei hebben
gratis toegang. Voor niet-leden zijn de kosten € 5,-- 
pp.
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Alg.lezing “Zomerbloeiende bloembollen,
maand lang plezier”

Op di. 13 maart a.s. komt Dineke van “De Boschhoe-
ve” uit Wolfheze  een lezing verzorgen over zomer-
bollen,maandlang plezier. Deze is in het Klok &
Peelmuseum, Ostaderstraat 23 5721 XW Asten.
Volkomen onterecht halen veel mensen hun neus op
voor zomerbloeiende bollen en knolgewassen. Ze
denken dat het moeilijke planten zijn die veel zorg
vereisen, terwijl de meeste kuipplanten licht,water en
ruimte vragen. Iin de winter kunnen veel zomerbollen
heel eenvoudig in kistjes of droog in pot weggezet
worden. Sommige soorten kunnen met of zonder een
winterdek gewoon in de grond blijven. Eenmaal aan
de groei gebracht in het voorjaar kun je er maanden-
lang plezier van hebben. We nemen u tijdens de lezing
mee langs potten vol roodsterretjes en ouderwetse
begonia’s,  geurende Abessijnse gladiolen op een
warme zomeravond, diverse soorten lelies Eucomis,
Tulbaghia’s en rijk bloeiende Agapantussen.
De moestuin wordt een waar lustoord met vrolijke
oranje Crocosmia’s en prachtige Dahlia’s in diverse
paars tinten, donkerrood of helderrood zalmkleur of
oranje geel en zelfs caramel.
Ook borders op kleur in de tuin krijgen juist een extra
pittig accent door het gebruik van lang bloeinde bol-
gewassen.
Zomerbollen: wij kunnen al jaren niet zonder. Tevens
zijn er bollen voor de verkoop.
Leden. Leden van Groei&Bloei hebben gratis toe-
gang. Voor niet-leden zijn de kosten € 5,-- pp.
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Agenda feb.- medio april 2018
Datum Tijd Aktiviteit Lokatie
Do 8 feb 20u Alg.Jaarvergadering;                                                           na

de pauze info. over de zomervakantiereis Frankrijk
Klok en Peelmuseum

Wo 14 feb 20u Thema-avond bloemschikken "Valentijn en Omarming" Klok en Peelmuseum
Do 15 feb 20u Thema-avond dendrologie "Vragenavond" Klok en Peelmuseum
Za 24 feb 14-17u Workshop "Tuinbeeld maken" uit gasbetonblok Hollestraat 3 Someren
Wo 7 mrt 20u Zadenverdeling van de kerngroep Vaste Planten Klok en Peelmuseum
Di 13 mrt 20u Alg.lezing "Zomerbollen, maand lang plezier"                                      

door Dineke Logtenberg
Klok en Peelmuseum

Wo 14 mrt 20u Thema-avond bloemschikken                                              
"Werken met veren en Ritme in vorm en kleur"

Klok en Peelmuseum

Do 15 mrt 20u Thema-avond dendrologie "Bonsai" deel 2                            
door Ruud van Doorn

Klok en Peelmuseum

Wo 11 apr 20u Thema-avond bloemschikken                                              
"Werken in een lijst zonder steekschuim en Omgekeerd"

Klok en Peelmuseum

Di 17 apr 20u Alg.lezing "Bomen in kleine tuin en het onderhoud"                 
door Henny Kuppen

Klok en Peelmuseum

….. april 19u Excursie kerngroep dendrologie naar de Magnoliatuin in
Leende

 

1 april  Deadline inbreng copy editie medio apr - mei 2018:  

Informatie Zomerreis Frankrijk
In het vorige info.blad was informatie opgenomen over
de ZomerTuinenReis naar de Loire in Frankrijk van 1
t/m 7 juli. Detail-info. vindt u hier of op onze website
www.Asten.groei.nl of www.Someren.groei.nl Aan-
sluitend aan de komende Alg.Jaarvergadering op do.
8 feb. a.s. in het Klok en PeelMuseum, Ostaderstraat
23, Asten, aanvang 20u. wordt nog wat gedetailleerder
bij deze reis stilgestaan. Iedereen is welkom. De
kosten van deze 7-daagse reis bedragen € 800,-- pp.
op basis van halfpension. Toeslag 1-persoonskamer
€ 150,--; kosten reisverz. € 14,-- pp en evt. annule-
ringsverz. zijn € 50,-- pp.
In de genoemde reissom zijn veel bijkomende extra’s
opgenomen, waaronder de entree van ’n aantal tui-
nen, het afsluitdiner bij terugkomst en ook die van een
reünie na afloop vd reis alsmede een mooie CD van
de reis.
Er is nog beperkte mogelijkheid voor deelname. De
reis is ook (beperkt) toegankelijk voor niet-leden van

Groei&Bloei. Alle geïnteresseerden zijn dus welkom
op 8 feb. Voor opgave en nadere informatie kunt u
contact opnemen met Mw Ingrid Peters Wolfsberg 63
5721 HS Asten. T: 0493-691563 of E: m.pe-
ters17@chello.nl
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Indien onbestelbaar retour: Marsstraat 6, 5721 XW Asten

8


