
Nieuwe oogst heerlijke veenbessen is er weer

Dahliatuin Helmond West ma 21 aug.    Eendags tuinexcursie za 26 aug.Zeeland
Buitenexcursie Tielen Groenservice ma 4 sept.

Afdeling Asten - Someren
zomereditie juli-augustus 2017



www.asten.groei.nl

Agenda juli-aug-medio sept. 2017  
Datum Tijd Aktiviteit Lokatie
Ma 10 jul 19u Tuinbezoek werkgroep Vaste Planten                                        

        (Fam.Burgerman: “Hoop op zegen”, Altweerterheide)
Hoogbeemderweg
Altweerterheide

Ma 31 jul 19u Tuinbezoek werkgroep Vaste Planten                                         
        (Marc van Hulsen, Nederweert)

Hortensiastraat 19
Nederweert

Za 26 aug  Eendags tuinenreis (2 tuinen in Zeeland))  
Ma 4 sept 19u Buitenexcursie naar Tielen Groenservice, Someren Zomerven 8 Someren
Wo 13 sept 20u Thema-avond bloemschikken                                                      

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

Za 14 okt 13:30u Workshop Natuurlijke decoratie maken (aankondiging)  

  Deadline inbreng copy editie medio sept-okt 2017: 1 sept. 2017 

Buitenexcursie Tielen Groenservice,
Someren

Ter voorkoming van misverstanden: de buitenexcur-
sie naar Tielen, Groenservice, Zomerven 8 5712PB
Someren is: maandag 4 sept. In het vorige info.blad
is ’n foutje geslopen. Dus: maandag 4 sept. 19.00.  
Routebeschrijving: borden voor camping “De Kuilen”
volgen voor de camping. Vanuit de Kuilvenweg eerste
weg rechts tot aan zandweg. Hier links af doodlopen-
de weg uitrijden tot het einde.
 

Herinnering tuinbezoeken Kerngroep
Vaste Planten en Workshops bloem-
schikken 2017-2018
Uitgebreide info. vindt u in het vorige info.blad (editie
mei-sept)
-Ma. 10 jul: 19u. Tuin “Hoop op Zegen” Fa.Burgerman,
Hoogbeemderweg 6006 TJ Altweerterheide.
-Ma 31 jul: 19u: Tuin Marc van Hulsen, Hortensiastraat
19 6031VB Nederweert.
-Zie verder ook het artikel over de Open Tuinen Esta-
fette Oost-Brabant in dat blad.
Workshops Bloemschikken Seizoen 2017-2018
Groei&Bloei Ast.Som organiseert weer workshops en
cusussen bloemschikken in het komende seizoen.
Uitgebreide informatie vindt u in het vorige infloblad
(editie mei-sept) of natuurlijk op de website: www.
asten.groei.nl of www.someren.groei.nl  
 

Ma.avond tuinbezoek van de Vaste Plan-
ten Kerngroep

Op ma. 21 augustus a.s. bezoeken we de Dahliatuin
van Helmond West, Oversloot 1 (Houtsdonk) in Hel-
mond. We worden om 19.00 uur verwacht. We krijgen
een rondleiding door hun tuin.
Er zijn een heleboel  Dahlia’s te bewonderen in alle
denkbare kleuren. Wel zo’n 100 verschillende.
De Dahliavereniging bestaat al sinds 1957. Zij verzor-
gen de bloemen voor de kerk, en vele andere maat-
schappelijke doelen en gelegenheden. Als je donateur
wordt van de vereniging kun je vanaf half juli 5 keer
een bosje bloemen komen halen voor € 12,50. Op
deze manier steun je de vereniging. In de volle grond
in de eigen tuin combineren Dahlia’s mooi met grassen
en Persicaria varianten. Zo heb je bloemenpracht tot
diep in het najaar. We hopen op mooi weer en een
fijne opkomst.Tot dan !!  Groetjes van Anita en Maria
 

Opbrengst Rabobank Clubkascampagne
2017

De waardecheque werd overhandigd
op za. 27 mei jl. voor  het gemeente-
huis Someren. De opbrengst voor onze
afdeling bedroeg  € 630,98. Hartstikke
bedankt voor uw stemmen. We kunnen

hiermee weer enkele leuke activiteiten organiseren.
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www.asten.groei.nl www.someren.groei.nl

Eendagsexcursie  tuinen za. 26
augustus

Hieronder volgt de infor-
matie over de eendags
tuinexcursie van augus-
tus a.s.
 

Wij bezoeken 2 tuinen in Zeeland nl:
Kwekerij in Goede Aarde  in Biervliet en Hidden
Gardens in Vogelwaarde.
 
Vertrek van sporthal, Lienderweg in Asten  7.45 u.
Vertrek Gemeentehuis Someren                 8.00 u.
 
‘s-Morgens brengen we  een bezoek aan kwekerij
“in Goede Aarde”. Deze heeft een grootte van een
halve Ha. De kwekerij heeft voornamelijk vaste
planten en grassen.
‘s-Middags brengen we een bezoek aan tuin “Hid-
den Gardens”. Deze heeft een grootte van ca. 2000
m2. De tuin heeft een Alhambra een Japanse en
een Engelse rozen-siergrassentuin.
 Aansluitend volgt een afscheidsdiner in Casteren.
 
De kosten van de dag zijn voor leden € 60,-  en voor
niet-leden € 65,-.
Opgave in volgorde van binnenkomst.
Inbegrepen: Busreis, koffie en koek, entreekosten
en het afscheidsdiner.
Opgave voor deze excursie bij Ingrid Peters Wolfs-
berg 63 5721 HS Asten Tel. 0493-691563. Email:
m.peters17@Chello.nl Opgave dienen binnen te
zijn vóór 15 augustus.
--------------------------------------------------------------------
Opgave eendagsexcurie zaterdag 26 augustus
Naam:......................................................
adres..........................................
Woonplaats................................... telf...............................
wenst met ........ personen deel te nemen aan de
excursie waarvan ........ geen lid van Gr&Bl.

Oproep voor extra hulp bij versiering
grote kerk Asten
Namens Francé van Kemenade wordt een oproep
gedaan voor extra ondersteuning bij de versiering
(bloemschikken) in de grote kerk Asten.  Het is waar-
schijnlijk om de maand op de vrijdagmorgen. Voor
nadere info.: Francé van Kemenade; telf.
06-54677308.
 

Workshop za. 14 okt bij Knoops deco-
ratie maken

We gaan onder leiding
van Loes een mooie na-
tuurlijke decoratie maken.
We moeten zelf een pot of
schaal meebrengen; mag
niet groter zijn dan 40 x 40
cm. Opmaak ong. 70 cm
in de hoogte of horizon-
taal. Er liggen verschillen-
de takken en natuurlijk
materiaal klaar om aan de
slag te gaan.
Kosten € 27,50 voor leden
Gr&Bl; voor niet-leden
€ 30,--.
 
 

Tijd 14 oktober 2017 13:30 uur Locatie: Knoops
Decoraties, Belienberkdijk 21  5712 SE Someren.
OPGAVEN: vóór 1 oktober bij Maria Hendrikx tel
0493-494041 of mail gamhendrikx@hotmail.com.

Aankondiging Plantenverdeling kern-
groep Vaste Planten
Beste mensen.
Ik wil jullie er alvast op wijzen dat de plantenverdeling
dit seizoen later op de agenda staat nl:
woensdag 25 oktober om 20.00 uur     Anita Nijssen

Maandagavond tuinbezoek van de Vaste
Planten Kerngroep.

Op ma. 21 augustus a.s. bezoeken we de Dahliatuin
van Helmond West, Oversloot 1 (Houtsdonk) in Hel-
mond. We worden om 19.00 uur verwacht. We krijgen
een rondleiding door hun tuin.
Er zijn een heleboel Dahlia’s te bewonderen in alle
denkbare kleuren. Wel zo’n 100 verschillende.
De Dahliavereniging bestaat al sinds 1957. Zij verzor-
gen de bloemen voor de kerk, en vele andere maat-
schappelijke doelen en gelegenheden.
Als je donateur wordt van de vereniging kun je vanaf
half juli 5 keer een bosje bloemen komen halen voor
€ 12,50. Op deze manier steun je de vereniging.
In de volle grond in de eigen tuin combineren Dahlia’s
mooi met grassen en Persicaria varianten. Zo heb je
bloemenpracht tot diep in het najaar.
We hopen op mooi weer en een fijne opkomst.
Tot dan !!
 
Groetjes van Anita en Maria
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Indien onbestelbaar retour: Marsstraat 6, 5721 XW Asten

Jaarprgramma Groei&Bloei Asten-Someren; 2e halfjaar 2017
2 t/m 8 juli  Meerdaagse tuinenreis Denemarken  
Ma 10 jul 19u Tuinbezoek kerngroep vaste planten                                           

   (Fam.Burgerman, Altweerterheide)
Hoogbeemderweg

Ma 31 jul 19u Tuinbezoek kerngroep vaste planten                                         
(Marc van Hulsen, Nederweert)

Hortensiastraat 19

Ma 21 aug 19u Bezoek Dahliatuin Helmond West Oversloot 1 Houtsdonk
Za 26 aug  Eendags Tuinenreis (kerngroep reizen/excursies)  
Ma 4 sept 19u Buitenexcursie Tielen Groenservice, Someren Zomerven 8, Someren
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

Ma 2 okt 20u Najaarsoverleg bestuur-werkgroepen Klok en Peelmuseum
Vr 6 okt  NKB Bloemschikken Nieuwegein (Beursfabriek)  
Wo 11 okt 20u Thema-avond bloemschikken                                                  

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

Za 14 okt 13.30u Workshop decoratie maken bij Knoops decoraties Someren Beliënberkdijk 21, Som.
Di 24 okt 20u Alg.lezing over Groene Daken                                                   

(Sedumdaken) door: Simpel Sedum, Venlo
Klok en Peelmuseum

Wo 25 okt 20u Tuinenoverzicht + plantenverdeling (kerngroep vaste planten) 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 kerngroep vaste planten Klok en Peelmuseum
Wo 8 nov 20u Thema-avond kerngroep bloemschikken                                    

"Vlechten en Hangen/object"
Klok en Peelmuseum

Do 16 nov 20u Thema-avond kerngroep 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
Ma 11         
   of 18 dec

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

Wo 13 dec 20u Thema-avond kerngroep bloemschikken "Vrij staan compositie" Klok en Peelmuseum
Do 21 dec 20u Thema-avond kerngroep dendrologie Klok en Peelmuseum
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