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Mooi houtsnijwerk in de open natuur

Lezing di. 22 jan. '19 "Snoeien van Fruitbomen" Lezing "Vlinders" di.19 mrt. '19
Alg.Jaarvergadering do. 14 feb. '19
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Thema-avond dendrologie do. 21 feb
Klimaatverandering; ook in de winter ?

Het thema van deze avond is: Klimaatverandering;
ook in de winter ?
Verandering van het klimaat is al zo oud als de aarde
bestaat. De laatste decennia worden er veel onderzoeken gedaan en wordt er steeds meer over bekend.
Ook in onze naaste omgeving krijgen we ermee te
maken. Zoals hoosbuien en wateroverlast. Vorig jaar
was het extreem droog. Heeft dit nog gevolgen voor
het komend voorjaar? Wat betekent dit voor onze
struiken en bomen? Hoe houden wij het grondwater
op peil, wat kunnen wij hier zelf aan doen? Krijgen we
nog te maken met extreme koude?
Samen met onze deskundigen Chris vd Wurff en Willy
vd Vorst gaan we hier dieper op in. Iedereen wordt
uitgenodigd om suggesties en ideeën in te brengen
zodat we elkaar van praktische adviezen kunnen
voorzien.
Ook onderwerpen als (vorst)bescherming, beworteling en bemesting van bomen en struiken komen aan
de orde.
De bijeenkomst is op donderdag 21 februari 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.--.

Van de waarnemend voorzitter
Dronken van ijdelheid
spiegelt de zon zich
in duizend meren
en laat zich bewonderen
in schaamteloos rood.
Dit was mijn laatste gedicht. Met ingang van
de komende algemene
ledenvergadering in februari ga ik namelijk
definitief stoppen als
interim-voorzitter en bestuurslid. Al gedurende
een lange tijd laat mijn
gezondheid te wensen over. Daardoor kan ik niet meer
met volle inzet de belangen van de afdeling dienen.
Met plezier kijk ik terug op 10 jaar bestuurslidmaatschap.
De sfeer binnen de afdeling heb ik steeds gevoeld als
een warm bed. De warme betrokkenheid tussen de
leden was steeds aangenaam voelbaar. Voor de steun
en het vertrouwen van jullie als leden, maar ook van
collega-bestuursleden en de leden van de kerngroepen ben ik veel dank verschuldigd. We hebben samen
de klus geklaard.
Met trots heb ik steeds als voorzitter van de afdeling
gefunctioneerd. Trots op de vele groene activiteiten
die de afdeling heeft georganiseerd maar met name
trots op de interne warme menselijkheid.
Met pijn in mijn hart ga ik weliswaar een stap terug
doen, maar mijn betrokkenheid zal blijven al is het
meer op afstand. We blijven elkaar zeker ontmoeten.
Tienie Schutjens

Activiteiten jan-feb-mrt 2019
Datum
Tijd
Wo. 9 jan 20u
Di. 22 jan 20u
Wo 13 feb 20u

Activiteit
Themaavond bloemschikken "1 bloem/1blad/1tak en Glamour
Alg.lezing "Snoeien van Fruitbomen" olv Jackie Jansen
Thema-avond bloemschikken
"Valentijn en Feesten" Tevens Jaarvergadering
Do 14 feb 20u
Alg.Jaarvergadering 2019
na de pauze korte presentatie : zomerreis Tuinen Engeland
Do 21 feb 20u
Thema-avond dendrologie
"Klimaatveranderingen; ook merkbaar in de winterperiode ?"
Za 23 feb 13.30-16u Workshop "Luisteren, Doen&Proeven" o.l.v. Diana Vossen
Wo 6 mrt 20u
Zadenverdeling kerngroep vaste planten
Wo 13 mrt 20u
Thema-avond bloemschikken
"Draadtechniek Gregor Lersch en Met aluminium werken"
Di 19 mrt 20u
Alg.lezing "Vlinders" o.l.v. Jos Mensen - Natuurfotograaf

www.someren.groei.nl

Locatie
Klok en Peelmuseum
Klok en Peelmuseum
Klok en Peelmuseum
Klok en Peelmuseum
Klok en Peelmuseum
Klok en Peelmuseum
Klok en Peelmuseum
Klok en Peelmuseum
Klok en Peelmuseum
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Algemene lezing di. 22 jan. 2019 “Snoeien van fruitbomen” door Jackie Jansen

Dinsdag 22 jan. 2019 is een lezing over het snoeien
van fruitbomen. Behandeld wordt o.a. de diversiteit
aan boomvormen, het waarom en wanneer snoeien
en de groei en snoeiregels. Ook komen (veel) voorkomende ziektes aan de orde.
De lezing wordt verzorgd door Jackie Jansen. Betrokkene heeft jarenlang in de fruitteelt gewerkt en is nu
adviseur voor fruittelers, o.a. bij bedrijf P.G. Kusters,
Land- en Tuinbouwbenodigdheden BV in Dreumel. Hij
behandelt alle aspecten van het snoeien van fruitbomen. Er is ook gelegenheid voor het stellen van vragen.
De lezing is in het Klok & PeelMuseum, Ostaderstraat
23, Asten; aanvang 20u. Leden van Groei&Bloei
hebben gratis toegang. Niet-leden betalen € 5,-- pp.

Ontvangst van het info.blad / doorgave
van (tussentijdse) mutaties
Voor het goed functioneren van onze vereniging
vinden wij ’n goed contact met de leden belangrijk.
Wij willen u bijv. graag goed informeren over de
activiteiten en bijzondere gebeurtenissen van/binnen de vereniging. Dat gebeurt o.a. met dit info.blad.
Het verschijnt 5-6 keer per jaar. Hierin vindt u alle
informatie over de komende activiteiten van de
vereniging en onze kerngroepen. Dit nieuws kunt u
natuurlijk ook vinden op onze website www.asten.
groei.nl of www.someren.groei.nl
Mocht u het blad (nog) niet ontvangen of ondervindt
u problemen hierbij, neem dan contact met ons op.
Dit kan met via een mailtje naar info@asten.groei.
nl of gerard--derikx@hetnet.nl, Een telefoontje kan
ook: Gerard Derikx; telf.0493-693048.
Wijzigt uw emailadres geef dit dan even aan ons
door. Dit adressenbestand gebruiken wij voor toezending van tussentijdse informatie.
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Oproep voor kerngroep Dahlia-kweek
op “De Donckhof”
Zoekt u ’n bezigheid die
niet al teveel tijd kost, hebt
u enigszins groene vingers en vindt u het leuk
om zo nu en dan buiten
aktief te zijn en contact te
hebben met andere collega-liefhebbers of kent u
iemand die geïnteresseerd is in de Dahliakweek ? Bij het Dahlia-kweek-groepje, is namelijk
behoefte aan enige versterking.
In dit blad, editie van sept-okt ’18, vermeldden wij
dat de kerngroep gaat stoppen. Op dit moment
wordt echter onderzocht of toch nog ’n doorstart erin
zit. Hiervoor is dan wel enige versterking van de
groep nodig. Dus.. als u interesse heeft, meldt het
dan even bij ons. De dahlia’s worden op het volkstuinencomplex “De Donckhof” a/d Donksedreef in
Someren gekweekt. Wilt u wat meer weten of
aanmelden, neem contact met ons op. E: info@asten.groei.nl of T:0493-693048. (Gerard Derikx)

Plant van de maand januari 2019
Agapanthus Afrikaanse lelie
Deze Agapanthus praecox is een kuipplant. Ze
heeft breder blad en
houdt dat ook in de winter. Ze bloeit wit in juli
tot augustus en de
bloeistengels worden
ongeveer 70 cm hoog. Als je haar in een pot houdt;
moet deze een goede afwatering hebben en voldoende vocht in het groei/bloei seizoen. Ze staat graag op
een plek in de volle zon. Voor een betere bloei kun je
ze in april/juni bemesten met een meststof met hoog
kali gehalte en dat nogmaals herhalen na de bloei. Ze
moet bij 5 graden overwinteren op een lichte plek. In
mei kun je haar ook in de volle grond zetten en dan
hoeft er niet bemest te worden.
Deze plant is vermeerderd door Gusta de Beer.

www.asten.groei.nl

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2019
Donderdag 14 feb. 2019 in het Klok en Peel Museum, 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 2019. Aansluitend is nog de uitreiking van
de plant van de maand.
De agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Digitaal jaarverslag 2018
3. Financieel verslag 2018
4. Verslag van de kascontrole-commissie
5. Aanzoek nieuw lid kascontrole-commissie
6. Huldiging jubilarissen (25-40-50 jaar)
7. Bestuursmutaties*
8. Rondvraag
9. Pauze met aansluitend informatie over de meerdaagse tuinenreis naar Engeland in 2019.
10. Uitreiking plant van de maand
*) Dit jaar zijn er 4 bestuursmutaties:
Famke Weerts stelt zich beschikbaar voor een benoeming als bestuurslid voor een derde periode na een
jaar gefunctioneerd te hebben als bestuursondersteuner. Voorstel: haar benoemen.
Francien Verheijen-Meulendijks is aftredend en volgens de statuten als bestuurslid niet herkiesbaar.
Voorstel: Francien gaat het komende jaar het bestuur ondersteunen in de functie van financieel administrateur.
Dennis Kollaard is na een eerste periode aftredend. Door persoonlijke omstandigheden stelt hij zich niet
herkiesbaar voor een tweede periode. De functie van secretaris is hierdoor vacant.
Tienie Schutjens is als bestuurslid aftredend en stelt zich niet herkiesbaar voor een vierde periode. De
functie van voorzitter blijft daardoor vacant.
Als gevolg van de bestuursmutaties ontstaat een tekort aan bestuurskracht en is het bestuur dringend op
zoek naar nieuwe bestuursleden.
Bestuurskandidaten kunnen schriftelijk ingebracht worden tot uiterlijk 3 dagen vóór de vergadering bij
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.

Het bestuur.

www.someren.groei.nl

5

Plant van de maand februari 2019
Leycesteria formosa grootmoeders oorbellen
Deze plant is
een sierheester
van 100-150 cm
hoogte. De bloemen lijken net
op lange oorbellen. Ze hebben
paarsrode schutbladen die verschijnen van Juli
tot en met September. Na de
bloei vormt ze
purperblauwe bessen die graag door vogels gegeten
worden. Ze staat graag op een zonnige plek maar ook
lichte schaduw wordt prima verdragen. De goede tuin
grond moet waterdoorlatend zijn. Door de heester elk
voorjaar helemaal tot 10 cm boven de grond terug te
knippen houdt je een compacte gezonde struik die
rijkelijk bloeit en zich soms uitzaait.
Deze plant is vermeerderd door Anita Nijssen.

Lezing di. 19 maart over Vlinders door
Jos Mensen
Op di.19 maart a.s.
is een algemene lezing
over vlinders door Jos
Mensen. Deze is in het
Klok & PeelMuseum,
Ostaderstraat 23, Asten.
Leden van Groei&Bloei
hebben gratis toegang.
Niet-leden betalen € 5,-pp.
Jos, geboren in EttenLeur, fotografeert al 25 jaar vlinders die bij ons
voorkomen.
Om de gehele groeiwijze van eitje tot vlinder te kunnen
fotograferen kweekt hij sommige soorten zelf op. Zo
heeft hij dus uniek materiaal over de leefwijze van de
vlinders.
Ook heeft hij wat los materiaal bij zich van de vlinders
zoals eitjes,cocons,poppen en soms ook levende
rupsjes.
Aan het eind van de lezing laat hij nog een korte
AV-productie zien over de mooiste vlinder: de Koninginnepage. Het is beslist de moeite waard. Komen
dus.
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Doe mee aan Workshop “Luisteren,
Doen & Proeven”
We hebben iets bijzonders kunnen vinden voor jullie:
Samen ’n leuke “Luister, Doe&Proef”-middag.
Datum: za. 23 feb.
13.30-16.30u. Klok
& Peelmuseum, Ostaderstraat 22, Asten.
De kosten zijn € 12,50
voor leden van Gr&Bl
en € 15,-- voor nietleden. Betalen kan
tijdens de activiteit in
het museum.
Opgeven vóór 10 feb. bij Maria Hendrikx
E: gamhendrikx@hotmail.com of tel 0493-494041.
Bijzonderheden: We gaan “luisteren, doen & proeven” met Diana Vossen, herborist, woonachting in
Someren. Het motto is “Beleef de natuur eens anders.... Hoe verloopt het”? Begonnen wordt met ’n
korte introductie met als thema: Ga mee op ontdekkingstocht en beleef de natuur eens op een andere
manier.
Vaak lopen we er aan voorbij, of zelfs er over heen.
Soms noemen we het onkruid, maar in de vrije
natuur van onze omgeving zijn veel eetbare en
geneeskrachtige kruiden. Diana neemt u mee voor
een wandeling door die andere natuur en laten u
kennis maken met de rijkdom aan planten die er
groeien. Het is geweldig om kennis die soms al
eeuwenoud is en omgeven door oude verhalen en
legenden door te geven aan mensen. Het met
respect en bewondering omgaan met planten,
kruiden en bomen leert ons weer beseffen hoeveel
natuurlijke bronnen er in de natuur te vinden zijn. Ik
vertel u over de naamverklaring, volksgebruiken en
geneeskracht van wilde kruiden.
In de pauze is er gelegenheid tot het proeven van
diverse biologische kruidentheeën. Zelf combinaties maken of enkelvoudig.
Na de pauze geeft Diana uitleg over het maken van
zalven, waarna er gelegenheid is tot het maken van
een eigen (hand)zalf.
Wilt u iets meer over de bezigheden van Diana
bezoek dan haar website: www.dekruidenmand.nl

www.asten.groei.nl

Zadenverdeling Kerngroep Vaste
Planten
Woensdag 6 maart 2019
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 betreffende planten kort
besproken worden. Daarna worden de zaden gratis
en zo eerlijk mogelijk verdeeld onder belangstellenden.
Met betrekking tot de verdeling:
a.u.b. De zaden inleveren voor 25 februari zodat ik
voldoende tijd heb voor het maken van de presentatie.
Inleveren bij Anita Nijssen, Hoeksestraat 25 te
Someren. (Je kunt de zaden ook meebrengen naar
de algemene ledenvergadering in februari a.s.)
Tot woensdag 6 maart om 20.00 uur in de filmzaal
van het museum, Ostaderstraat 23 te Asten.
Deze avond is voor iedereen toegankelijk en nietleden betalen € 5,-- pp. We hopen op een goede
opkomst !!
Groetjes van Anita Nijssen

Uitslagen Voortuinenwedstrijd 2018,
Groenprijs Gr&Bl en Creativiteitsprijs
Op do. 1 november jl. werden de winnaars bekend
gemaakt van de voortuinenwedstrijd 2018. Het aantal
deelnemers bedroeg dit jaar 62. Nadat alle deelnemende tuinen in beeld waren gebracht, met een toelichting door Twan van Tilburg namens de keurmeesters, werden de prijswinnaars bekend gemaakt. Het
zijn:
Categorie grote tuinen (>70 vierkante meter)
1. R.Hoefnagels, Kluisstraat 33 Ommel 149.5 punten
2. M.Gielen, Gezandebaan 10, Someren-Eind 148.5
punten
3. Fam.Raijmakers, Waardjesweg 64, Asten
Categorie middelgrote tuinen (40-70 vierkante meter)
1. Fam. Kollee, Ter Craene 20, Someren 151.5
punten
2. Mw. B.Hagelaar, Dijkstraat 10, Asten 150.5 punten
3. Fam.Claessens, Boerenkamplaan 5, Someren
144.5 punten
Categorie kleine tuinen (<40 vierkante meter )
1. B.Damen, Mgr.den Dubbeldenstraat 59, Asten 146
[unten
2. A.van Helmond, Elfenbank 79, Asten 145 punten
3. L.Bloemers, Elzenvlam 11, Asten 144 punten
De creativiteitsprijs werd toegekend aan de Fam.
Welten, Orionstraat 19, Asten.
Groenprijs: De jaarlijkse groenprijs wordt toegekend
aan personen of organisaties, die zich op vrijwillige
basis inzetten voor het openbaar groen of de groenbeleving in het algemeen promoten. De prijs 2018
werd toegekend aan imkersvereniging ’t Wilgenroosje met hun drachtplantentuin de Immenhof aan de
Broekkant in Budel.
Voor meer bijzonderheden wordt verwezen naar de
website:
www.Asten.groei.nl of www.Someren.groei.nl

www.someren.groei.nl

7

Indien onbestelbaar retour: Marsstraat 6, 5721 XW Asten
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