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Agenda januari – half maart 2017  
Datum Tijd Aktiviteit Lokatie
Wo 11 jan 20u Thema-avond bloemschikken "Vazenspel en Stapeling"               

Tevens Jaarvergadering vd werkgroep
Klok en Peel Museum

Do 19 jan 20u Thema-avond dendrologie "Bomen in een kleine tuin" Klok en Peel Museum
Di 24 jan 20u Alg.lezing over "Siergrassen" door Guillaume Janssen, Hulsberg Klok en Peel Museum
Wo 8 feb 20u Thema-avond bloemschikken "Scepter en Kleurrijk" Klok en Peel Museum
Do 9 feb. 20u Alg.Jaarvergadering met korte presentatie                                      

over het reisprogramma 2017
Klok en Peel Museum

Do 16 feb 20u Thema-avond dendrologie "20 Niet te missen coniferen" Klok en Peel Museum
Wo 1 mrt 20u Zadenverdeling werkgroep Vaste Planten Klok en Peel Museum
Wo 8 mrt 20u Thema-avond bloemschikken "Schikken met bol en Krans" Klok en Peel Museum
Di 14 mrt 20u Alg.lezing "Pompoenen en exotische vruchten"                                 

door Sanders Pompoenen en Exoten, Sprang-Capelle
Klok en Peel Museum

Do 16 mrt 20u Thema-avond dendrologie "Bijzondere boombasten" Klok en Peel Museum

  Deadline inbreng copy editie mrt-apr 2017: 15 feb.2017  

Van de waarnemend voorzitter
De nevel
komt als een traan
vanuit het niets
en bedekt
in stilte
de emoties van het landschap.
 

We hebben een turbulent jaar achter de rug. Een jaar
van improviseren voor het bestuur. Het wegvallen van
stimulerende en actieve krachten als Martien Peters
en Frans Hoefnagels moest worden opgevangen. Er
moest een oplossing gevonden worden voor de ont-
stane vacatures binnen het bestuur. Bovendien heeft
de werkgroep volkstuinen zich losgekoppeld van
Groei en Bloei en gaat deze als zelfstandige vereni-
ging verder. Gelukkig is de samenstelling van een
nieuw bestuur inmiddels dusdanig op orde dat aan de
hand van een nieuwe taakverdeling er weer gericht
en gemotiveerd gewerkt kan worden aan een leven-
dige afdeling. Een goed bericht is dat uit de ledenad-
ministratie blijkt dat de daling van het aantal leden is
gestopt en dat er zelfs sprake is van een lichte groei.
Het jaarprogramma is rond en we kunnen jullie mede
door de inzet van de werkgroepen ook in 2017 weer
een 50-tal activiteiten aanbieden.
Vanaf deze plaats wil ik onze penningmeester Fran-
cien Verheijen van harte beterschap wensen. Zij is
herstellende van een ernstig auto-ongeluk in oktober.
Bovendien wens ik Dennis Kollaard veel succes in zijn
eerste jaar als secretaris.Zolang we ons blijven ver-
wonderen over het groen om ons heen, blijft onze
interesse en betrokkenheid in stand en kunnen we met
volle teugen genieten.
Ik wens daarom iedereen voor 2017 een jaar van
verwondering en bewondering toe.                             
                                                         Tienie Schutjens

Einde werkgroep volkstuinen
In 1980 is door het toenmalige bestuur van de afdeling
Asten/ Someren van Groei en Bloei de werkgroep
volkstuinen opgericht en het volkstuinencomplex De
Donckhof in gebruik genomen.
Het bestuur werd door de huurders gekozen en
werkte aan de hand van een eigen huishoudelijk re-
glement.
Vanuit een gedelegeerde verantwoordelijkheid regel-
de het bestuur nagenoeg volledig zelfstandig de zaken
rond het volkstuinencomplex.
Als onderdeel van Groei en Bloei nam men tevens
deel aan het werkgroepenoverleg, kon men gebruik
maken van de afdelingsfaciliteiten en kon men reke-
nen op ondersteuning vanuit het afdelingsbestuur.
Het bestuur van de volkstuinen heeft echter besloten
om per 14 november 2016 als volledig zelfstandige
volkstuinenvereniging door te gaan, los van onze af-
deling. Dit besluit hebben we geaccepteerd en geres-
pecteerd, ook al betreuren wij dat na een prettige en
probleemloze samenwerking van 36 jaar de relatie
wordt beëindigd.
Tienie Schutjens/waarnemend voorzitter

Oproep: Verzoek om doorgave van het
E-mail adres
Het komt tegenwoordig vaak voor dat tussentijds
informaties doorgegeven moeten worden over de
komende activiteiten (bijv. een wijziging van de
datum en/of de locatie van een evenement, een
oproep voor de inbreng van zaden en/of planten en
bijv. voor deelname aan een workshop). Het is bij-
zonder handig dit digitaal via de e-mail te doen.
Daarom onze vraag om uw e-mail adres even door
te geven. Als u de informatie al krijgt hoeft dat na-
tuurlijk niet meer. Graag uw medewerking. Het e--
mail adres is: info@asten.groei.nl        Bedankt. 
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Uitnodiging Jaarvergadering  9 feb.2017
Jaarvergadering 2017: do. 9 feb. 2017 in het Klok en Peel
Museum, Ostaderstraat 23, Asten; aanvang 20.00 uur.
 
De jaarvergadering van Groei&Bloei staat weer voor de deur.
Wij nodigen u hiervoor uit. Wij zullen u onder andere weer
een digitaal jaaroverzicht presenteren waarin teruggekeken
wordt naar de gehouden activiteiten van onze vereniging.
 

Na de pauze (omstreeks 22.00 uur) een korte presentatie over het reisprogramma 2017 (o.a. de zomerreis
naar Denemarken).  Aansluitend is nog de uitreiking van de plant van de maand.
 
De agenda:
1.    Opening
2.    Digitaal jaarverslag 2016
3.    Financieel verslag 2016
4.    Verslag van de kascontrole-commissie
5.    Aanzoek nieuw lid kascontrole-commissie
6.    Huldiging jubilarissen (25-40 jaar) en anderen
7.    Bestuursmutaties *)
8.    Rondvraag
9.    Plant van de maand
10.  Pauze met aansluitend informatie over de het reisprogramma 2017 (waaronder de meerdaagse tui-
nenreis naar Denemarken).
 
*) Dit jaar is er 1 bestuursmutatie:
Frank van Horne is aftredend en herkiesbaar. Voorgesteld wordt hem opnieuw te benoemen als bestuurs-
lid voor maximaal 3 jaar.
Verder werden tijdens de recent gehouden korte algemene ledenvergadering op 22 nov. 2016 de heren
Dennis Kollaard, Tienie Schutjens en Gerard Derikx nog benoemd als bestuurslid.  Als gevolg hiervan telt
het bestuur momenteel 6 personen. ’n Extra (7e) bestuurslid is bijzonder welkom. Bestuurskandidaten
kunnen schriftelijk ingebracht worden tot uiterlijk 3 dagen vóór de vergadering. (bij secretaris Dennis Kollaard;
tel:  06-13594130 email: denniskollaard@outlook.com. De aanmelding dient te zijn gesteund door de
handtekeningen van tenminste 10 leden.
GRAAG REKENEN WIJ OP UW AANWEZIGHEID.     Het bestuur.

Plant van de maand januari 2017
Chlorophytum comosum ‘Oce-
an’en ‘Bonnie’
Deze graslelie is vermeerderd
door Famke Weerts. Het is een 
groenblijvende vaste kamer-
plant  die van nature in tropische
gebieden van Azië en Afrika
voorkomt.
De plant wordt 10 tot 60 cm groot
en heeft een bladrozet van
lange slanke bladeren. Ze heeft

een vlezige wortelstok. De kleine witte bloemen vor-
men een tot 120 cm lange al dan niet vertakte pluim.
Soms zitten daar ook al kleine plantjes aan die snel
wortel schieten als ze aarde raken. De plant is lucht
filterend. Wel een lichte plek maar geen direct zonlicht.
‘Ocean’ heeft recht groen wit blad en ‘Bonnie’ heeft
gekruld groen wit blad.
 

Plant van de maand februari 2017
Antennaria alpi-
na     rozenkra-
nsje
Dit plantje is
vermeerderd door
Toon van Hel-
mond.
Het is een kleine
vaste plant; een
rotsplantje. Het

heeft wollig behaarde bladeren en kleine witte of roze
bloemhoofdjes op onvertakte stengels van 10 – 15 cm
hoog. De bloempjes zijn geschikt om te drogen. Ze
houdt van een kalkrijke, arme, droge grond en een
plekje in de zon. Ze vormt dichte zoden van kleine
rozetjes door de uitlopers.         Veel plezier ermee !
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Alg. lezing over Pompoenen en Exoti-
sche vruchten di. 14 maart 2017

Jaarlijks hebben we
in het Klok en Peel
Museum een prachti-
ge tentoonstelling over
pompoenen en exoti-
sche vruchten. Wie
kent dit evenement
niet ? Weet u wel hoe-
veel soorten er zijn,
hoe ze er allemaal uit
zien en wat u er alle-
maal mee kunt doen ?
Wij hebben Sanders
Pompoenen en Exo-
ten, uit Sprang-Ca-

pelle gevraagd ons uitgebreid te komen informeren. 
Deze lezing staat gepland op di. 14 maart 2017 in het
Peel en Klokmuseum, Ostaderstraat 23 5721WC 
Asten; aanvang 20u. Het bedrijf is gespecialiseerd in
de teelt van exotische groenten uit China, Suriname,

Thailand en in de teelt
van zo'n 200 verschil-
lende pompoensoor-
ten uit de gehele we-
reld. Wat voorbeel-
den van groentes zijn
Sopropo (bittergour-

d), Tseetgwa, Tonggwa, Sponskalebas (Luffa) en di-
verse andere komkommerachtigen.
Voor de kookliefhebbers: er zijn prachtige recepten
van soepen en gerechten. Bezoek de site eens. Graag
tot di. 14 maart.

Alg.lezing  “Waarom siergrassen in de
tuin” di. 24 jan.2017

In het vorige info.
blad, editie nov--
dec.2016, informeer-
den wij u al uitge-
breid hierover. Lees
dit dus nog maar
eens goed door.  De

lezing wordt verzorgd door Guillaume  Janssen uit
Hulsberg  en is natuurlijk in het Klok en Peel Museum
a/d Ostaderstraat 23 5721 WC Asten. Leden van
Groei&Bloei hebben gratis toegang; niet-leden beta-
len € 5,-- pp.  Siergrassen kunnen geweldig mooi zijn,
zeker in ’n wat grotere groep. Wilt u al een voorproef-
je van deze mooie lezing, ga dan naar Google “gras-
sentuin van Guillaume en Carolien Janssen in Huls-
berg”. Graag tot ziens op 24 jan.      
 

Werkgroep Dendrologie do. 16 feb.2017
Werkgroep Dendrologie
do. 16 feb.2017
Niet te missen coniferen!
Coniferen: waaruit kun
je zoal kiezen, afhanke-
lijk van bv. smaak,
grootte en kwaliteit?

In de jaren ‘70 zijn er heel veel coniferen aangeplant.
Nu is dat beeld achterhaald en vinden we ze vaak saai.
Maar toch zijn er heel fraaie soorten te vinden die, met
name in de winter, heel beeldbepalend kunnen zijn in
een tuin. Willy van de Vorst en Huub van den Boomen
zullen ons laten kennismaken met diverse soorten
coniferen, zoals solitaire coniferen, boomconiferen,
haagconiferen, bodembedekkende en bladverliezen-
de coniferen.
Donderdag 16 februari 2017 in de filmzaal/educatie-
ruimte van het Klok en Peel Museum, Ostaderstraat
23 in Asten. Aanvang 20.00u.
Toegang niet-leden € 2,--
 

Werkgroep dendrologie do. 19 jan.2017
Werkgroep dendro-
logie do. 19 jan.2017
Bomen in een klei-
ne tuin
Huub van den Boo-
men gaat ons vertel-
len, aan de hand van
een PowerPointpre-

sentatie, welke bomen zoal geschikt zijn voor een
kleine tuin. Er is een breed assortiment van voor velen
nog onbekende soorten. Er is bv. keuze uit diverse
vormbomen zoals bomen op stam, parasolbomen,
smal groeiende bomen enz. Welke boom past in welke
tuin. Ook gaan we kijken naar bomen die nu in de
mode zijn bv. een nieuwe soort Amberboom.
Wij zien u graag op donderdag 19 januari 2017 om
20.00u. in de filmzaal/educatieruimte van het Klok en
Peel Museum, Ostaderstraat 23, Asten.
Toegang niet-leden € 2,--.
 

Vraagje naar Knopig Helmkruid
Een terminale patiënte is op
zoek naar een hele plant
knopig helmkruid. Zij hoopt
hiermee haar genezings-
proces positief te kunnen
beïnvloeden.
Kan iemand haar aan deze

plant helpen of weet iemand een adres waar deze
plant verkrijgbaar is ? Kun je hulp bieden, neem dan
contact op met Tienie Schutjens. T: 0492-332245
E: fam.schutjens@hetnet.nl  Namens haar alvast
hartelijke dank.
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Zadenverdeling Werkgroep Vaste
Planten

Allereerst wil ik ieder-
een een gezond en
fijn groei en bloei jaar

2017 toewensen !!
Woensdag 1 maart a.s. wordt de zadenverdeling
gehouden. We hopen dat er weer interessante
zaden ingebracht worden door zoveel 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. zo spoedig
mogelijk de zaden inleveren en zeker vóór 23 fe-
bruari. Zo heb ik voldoende tijd om de presentatie
voor te bereiden.
Inleveren bij Anita Nijssen, Hoeksestraat 25 te
Someren.  Je kunt de zaden ook meebrengen naar
de algemene ledenvergadering op 9 februari a.s.
Tot woensdag 1 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,--.  Tot ziens !!             Groetjes
van Anita Nijssen

Werkgroep Dendrologie do. 16 maart
2017

Werkgroep Dendrolo-
gie do. 16 maart 2017
Boombasten
Nadat we in oktober
2015 gekeken hebben
naar met name boom-

basten in Europa gaan we nu eens verder kijken. Over
de hele wereld zijn zeer bijzondere boombasten te
vinden! We kijken vaak alleen naar het geheel en
vergeten dan om de soms spectaculaire details in een
boombast te zien! We maken even een korte tocht
door Europa, maar gaan dan via Amerika, Oceanië en
Azië naar Afrika. Aan de hand van een PowerPoint-
presentatie zal Riet van den Boomen een overzicht
geven van de meest prachtige boombasten.
Donderdag 16 maart 2017 in de filmzaal/educatie-
ruimte van het Klok en Peel Museum, Ostaderstraat
23 in Asten. Aanvang 20.00u. Toegang niet-leden
€ 2,--

Plant van de maand november 2016
Agastache rugosa ‘-
Golden Jubilee’
Deze plant is vermeer-
derd door Frans van
Eijk.
Het is een vaste plant 
die 50 cm hoog wordt.
Het goudgroene blad

steekt fris af tegen korte lavendel lila bloemtrossen.
Het is een smakelijke mintplant met een complex
aroma met tintjes anijs en drop. Je kunt die gebruiken
in een thee of in vleesgerechten.
Vlinders, bijen en hommels zijn dol op deze leuke
plant. Zet de plant op een droge zonnige plek. Vooral
geen natte voeten in de winter.
Veel plezier ermee !

Oproep (problemen bij ontvangst/be-
zorging van het info.blad
Het komt de laatste tijd met enige regelmaat voor
dat het info.blad niet ontvangen wordt. Bezorging
geschiedt door Sandd. Mocht dit ook bij u het geval
zijn of ondervindt u onregelmatigheden hierbij geef
dit dan aub onmiddellijk aan ons door.  Contact-
adres: Gerard Derikx,Asten; T. 04936-693048 of
per E-mail: info@asten.groei.nl
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programma mrt - dec 2017
Wo 1 mrt 20u Zadenverdeling Werkgroep Vaste Planten Klok en Peelmuseum
Wo 8 mrt 20u Thema-avond bloemschikken "Schikken met bol en Krans" Klok en Peelmuseum
Di 14 mrt 20u Algemene lezing over "Pompoenen en exotische vruchten" Klok en Peelmuseum
Do 16 mrt 20u Thema-avond dendrologie "Boombasten" Klok en Peelmuseum
Za/zo 25-26 mrt ZNKB 2017 Afdeling Breda Klok en Peelmuseum
Za 1 apr 14-16u Algemene workshop "Maken van een Hooikussen" Kuilvenweg 10, Someren
Zo 9 apr 12-17u Tuin- en bijenfair met Bijenhoudersvereniging Ambrosius  
Di 11 apr 20u Algemene lezing over Vijvers Klok en Peelmuseum
Wo 12 apr 20u Thema-avond bloemschikken                                                 

  "Groot en Klein en Jong en Oud"
Klok en Peelmuseum

Do 20 apr  Buiten-excursie dendrologie "Magnoliatuin in Leende" ??  
Di 2 of 9 mei19u Algemene buiten-excursie  
Ma 8 mei 20u Voorjaarsoverleg bestuur-werkgroepen Klok en Peelmuseum
Ma-  mei 20u Tuinbezoek werkgroep Vaste Planten  
Wo 10 mei 20u Thema-avond bloemschikken                                              

"Werken met poligonum en Exotic bloemwerk"
Klok en Peelmuseum

Do 18 mei 20u Buiten-excursie dendrologie "Kasteeltuin Asten-Heusden" ?? 
Wo 14 jun 20u Thema-avond bloemschikken "Verrassingsavond" Klok en Peelmuseum
Zo 11 jun 11-17u Open Tuinen (werkgroep Open Tuinen)  
Za 17 jun  Eendags Tuinenreis (werkgroep reizen/excursies)  
2 t/m 8 juli  Meerdaagse tuinenreis enemarken  
Ma- sept 19u Tuinbezoek werkgroep vaste planten  
Za 26 aug  Eendags Tuinenreis (werkgroep reizen/excursies)  
1e week sept Workshop of algemene buitenexcursie  
Wo 13 sept 20u Thema-avond bloemschikken                                                

   "Alles uit de tuin;ook ondergrond en Kruisende lijnen
Klok en Peelmuseum

Do 21 sept 20u Thema-avond dendrologie  
Do 28 sept 20u Uitslagen voortuinkeuring Asten/Someren                              

   + Groenprijs Groei&Bloei
Centrum de Beiaard
Asten

Ma 2 okt 20u Najaarsoverleg bestuur-werkgroepen Klok en Peelmuseum
Wo 4 okt 20u Tuinenoverzicht + plantenverdeling                                        

   (werkgroep vaste planten)
Klok en Peelmuseum

6-8 okt  NKB Bloemschikken Nieuwegein  
Wo 11 okt 20u Thema-avond bloemschikken                                                

  "Werken om de vaas/rijgen en Zonsondergang"
Klok en Peelmuseum

Di 24 okt 20u Alg.lezing over Groene Daken (Sedumdaken)                      
    door: Simpel Sedum, Venlo

Klok en Peelmuseum

Do 26 okt 20u Thema-avond dendrologie Klok en Peelmuseum
Za 28 okt 10-12u Knollenverkoop Dahlia's (volkstuinencomplex Someren) Volkst.compl.Someren
Wo 4 nov 20u Herfstworkshop werkgroep vaste planten Klok en Peelmuseum
Wo 8 nov 20u Thema-avond bloemschikken                                            

"Vlechten en Hangen/object"
Klok en Peelmuseum

Do 16 nov 20u Thema-avond dendrologie Klok en Peelmuseum
Di 21 nov 20u Algemene lezing 3d dementionele lezing Klok en Peelmuseum
Di 19 dec 20u Kerst-bloemdemonstratie voor leden van Gr&Bl Centrum de Beiaard

Asten
Ma 11 of    
18 dec

20u Workshop Kerststukje maken bij Fr.van Kemenade, Ommel  

Wo 13 dec 20u Thema-avond bloemschikken "Vrij staan compositie" Klok en Peelmuseum
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Indien onbestelbaar retour: Marsstraat 6, 5721 XW Asten
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