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Cursussen & workshops bloemschikken seizoen 2018-2019
Tuinbezoeken op ma. 2, 16, 30 juli en 3 sept.  Eendags tuinenexcursie za.25 aug.
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Eendagsexcursie tuinbezoek za. 25
augustus 2018

Op deze dag bren-
gen we met 1 bus
een bezoek aan 2
tuinen nl:
Arboretum Trompen-

burg in Rotterdam   en  tuin  De Hazelhof in Rijsber-
gen.
- Arboretum Trompenburg: In Trompenburg Tui-
nen & Arboretum staat een zeer bijzondere collectie
bomen, vaste planten, bollen en knollen. De collec-
tie Quercus (eiken), Fagus (beuken), Ilex (hulst) en
Hosta behoren tot de collecties van de NPC (Ne-
derlandse Plantencollecties). Het park heeft een
oppervlakte van 8 Ha. De aanleg van dit park dateert
van 1820, maar pas in 1958 opgegaan voor publiek.
- Tuin De Hazelhof in Rijsbergen: Deze tuin is
10.000 m2 groot en heeft een grote bloementuin,
moestuin, kruidentuin, fruitboomgaard en noten-
gaard. Hierna hebben we een diner in Casteren.
-  Programma:
Vertrek sporthal Lienderweg   Asten      8.00  uur
Vertrek Gemeentehuis Someren            8.15  uur
Terug in Asten om ongeveer 20.15 uur
Opgave voor deze reis uiterlijk tot 10 augustus bij
Ingrid Peters,
Wolfsberg 63, 5721 HS Asten, tel. 0493-691563 of
mail:    m.peters17@chello.nl
----------------------------------------------------------------------------
Opgave reis 25 aug. tuin naar Rotterdam en Rijs-
bergen
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 af-
scheidsdiner.
 
 

Opbrengst Rabobank Clubkascampagne
2018

De waardecheque werd over-
handigd op wo.avond . 9 mei jl.
bij het gemeentehuis Someren.
De opbrengst voor onze afdeling
bedroeg  € 503,37. Hartstikke
bedankt voor uw stemmen. We

kunnen hiermee weer enkele leuke activiteiten orga-
niseren.                   Het bestuur.
 

Maandagavond tuinbezoek van de kern-
groep vaste planten 2 jul.2018

Op maandag 2 juli a.s.
vanaf 19u. bezoeken we
de bed and breakfast van
Sjan van Horrik-Vermeer
‘De Bulders’, Buldersweg
16 te Heeze.
In 1986 is haar gezin hier

gaan wonen en vanaf toen is de tuin ontstaan.
In 2006 is de tuin bij hun huis gedeeltelijk opnieuw
ingericht toen zij de B en B startte. De tuin is 2000 m2
groot en er staan een heleboel bloemen. De tuin moest
bij het huis passen en aansluiten bij het landschap er
omheen. Ze wil graag uit de tuin plukken, er is gras
voor de kleinkinderen om te spelen, zitplekken voor
iedereen. Allerlei groenten en fruit is aanwezig. Het
seizoen probeert ze te verlengen met bloembollen in
de lente en siergrassen voor de herfst en winter. De
borders zijn op kleur. Wel is de indeling door de jaren
heen aangepast en de buxus is geruimd. De tuin is
ieder seizoen anders en ze houdt van een ongedwon-
gen beplanting waar zaailingen gekoesterd worden.
Verder zijn er vijvers die de tuin nog meer tot leven
brengen.
Ze geniet ervan om combinaties van beplanting steeds
mooier te maken en vindt het leuk om ons te ontvan-
gen in haar tuin.
We hopen op mooi weer en een fijne opkomst.
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Cursussen/workshops bloemschikken
seizoen 2018-2019
Cursussen en workshop Bloemschikken bij Groei
en Bloei Asten – Someren: als je gezellig wilt leren
bloemschikken dan heb je de keuze uit:
1.    Volledig verzorgde workshops die gegeven
worden in Ommel door Francé van Kemenade.
Alles ligt er voor je klaar: gereedschappen, bloe-
men, ondergrond en de koffie met iets lekkers erbij.
Je betaalt en je gaat met een eigengemaakt prach-
tig bloemwerk naar huis, iedere keer weer. Geschikt
voor beginners en gevorderden. Je betaalt € 145,-
als je lid bent of € 160,- als je geen lid bent van Groei
en Bloei voor 6 maanden; eenmaal per maand.
Opgeven en verdere informatie te krijgen bij fran-
cevankemenade@gmail.com
2.    Cursus waarbij je zelf alles mee brengt: zowel
beginners als gevorderden. Je bent vrij om materi-
aal te kopen of te plukken en kunt zo het bedrag zo
laag of zo hoog maken als je lief is. Het wordt ge-
geven in De Ruchte in Someren door Famke
Weerts. Je betaalt €  45,-- als je lid bent van Groei
en Bloei en € 60,-- als je geen lid bent. Je kunt ook
per les mee doen en dan betaal je € 10,-- per les.
Je gaat met een prachtig eigengemaakt bloemwerk
naar huis, iedere keer weer. Je hebt de eerste
donderdagavond van de maand cursus in oktober,
november, december, januari, februari en maart.
Opgeven en verdere informatie te krijgen bij: Famke
Weerts E: weertsfamke@gmail.com
Heb je zin en tijd om hedendaags bloemwerk te
leren maken dan ben je hartelijk welkom bij ons.
Neem je vriendin of vriend mee, dat maakt het erg
gezellig.

Maandagavond tuinbezoek van de kern-
groep vaste planten  16 jul.19u.

Maandag 16 juli vanaf 19u.
zijn we welkom bij Toos en
Thei Pleunis. Ze wonen
tegen het natuurgebied 
‘De Krang’ in Weert. In

2002 hebben ze een nieuwe boerderij gebouwd.
Voorheen stond er een oude boerderij met koeien en
weilanden; geen tuin; deze moest wijken voor de
natuur. Alles wat er nu groeit en bloeit is door Toos en
Thei aangeplant. We komen aan door een lange op-
rijlaan met perenbomen. Verder zijn er perken met
bloeiende planten en struiken, vaste planten en
bomen, een waterpoel, kweekkasje en een groente-
tuin. Ook staan er grote kuipplanten en verschillende
hangers met zomerbloeiers. Het geheel is een mooi
plaatje. Het adres is Breijbaan 56 te Weert Zwartbroek.
De auto langs de weg parkeren. Het huis is alleen
bereikbaar via Weert, vanuit Zwartbroek is de weg
afgesloten voor auto’s.
Breng goed weer mee. Tot ziens allemaal !

Maandagavond tuinbezoek van de vaste
planten kerngroep 30 jul

Op maandag 30 juli a.s.
vanaf 19u. bezoeken we
de tuin van Toon en Jean-
ne van Eijk, Boeren-
kamplaan 70 te Someren.
Achter hun langgevel boer-
derij grenst een ruime tuin

met diverse bomen, struiken en planten. Verdeeld
over de hele tuin staan veel soorten fruitbomen zoals
appel, peren, pruimen, abrikozen, noten enz. Verder
is er een speelgazon met borders, een beugelbaan,
attributen voor de kinderen en een vijvertje. Ook
eenling planten, uitgereikt bij de lezingen van Groei
en Bloei zijn te zien. Een stuk van de tuin is ingeruimd
voor een vak met kruiden en een opkweek- en groen-
tekas. Aansluitend een ruime moestuin en een volière,
niet voor vogels, maar om ze erbuiten te houden.
Daarin staan kersen, diverse soorten bessen, fram-
bozen, bosbessen en aardbeien. Alles wat vogels
graag hebben. Verder is er een wijngaard 10 jaar oud
met 210 struiken.  Daarachter ligt een grasland om-
zoomd met een enkele bloemen akkerrand. De tuin
wordt uit de harde wind gehouden door een erfbeplan-
ting met bomen van 50 jaar oud.
Al met al, een uitgebreide hobby met werk en plezier.
Of je het mooi vindt: kom kijken, je bent van harte
welkom.
 

Maandagavond tuinbezoek van de kern-
groep vaste planten  3 sept

Op maandag 3 sep-
tember a.s. vanaf
19u. bezoeken we de
kwekerij van Erica en
Mark Muijderman, Vol-
molenweg 9 te Veld-
hoven.
Erica heeft het bedrijf

dat haar vader in 1973 opgericht had overgenomen in
1997.
In 2013 zijn ze verhuisd naar hun huidige locatie en
hebben daar een prachtige nieuwe kwekerij opgericht.
Ze kweken vaste planten maar verkopen daarnaast
ook allerlei heesters, bomen, rozen en klimplanten.
Ze hebben een paar personeelsleden en zijn voor de
particuliere verkoop alleen open op donderdag, vrij-
dag en zaterdag. Met een grote vijver voorzien ze in
hun eigen waterbehoefte en ook wat de energie betreft
zijn ze zelf voorziend door zonnepanelen.
Voor hun kwekerij ligt een prachtig aangelegde tuin
waar vele mooie combinaties te bewonderen zijn.
Op deze avond kunnen we ook planten kopen.
We hopen op een mooie opkomst en lekker weer.

3



Indien onbestelbaar retour: Marsstraat 6, 5721 XW Asten

Programma 2e halfjaar 2018 Groei&Bloei Asten-Someren
Datum Tijd Activiteit Locatie
Ma 2 juli 19u Tuinbezoek Kerngroep vaste planten zie dit blad
1-7 juli  Meerdaagse Tuinenreis Frankrijk  
Ma 16 juli 19u Tuinbezoek Kerngroep vaste planten zie dit blad
Ma 30 juli 19u Tuinbezoek kerngroep vaste planten zie dit blad
Za 25 aug  Eendags Tuinenreis kerngroep reizen/excursies  
Ma 3 sept 19u Tuinbezoek Kerngroep vaste planten zie dit blad
Najaar  Workshop of algemene buitenexcursie  
Wo 12 sept 20u Thema-avond kerngroep bloemschikken Klok en Peelmuseum
  Rouwframe voor/met boeket en Twijnen  
Do 20 sept 20u Thema-avond kerngroep dendrologie Klok en Peelmuseum
14 t/m 22 okt Pompoendagen in/rond Klok en Peelmuseum  
Ma 1 okt 20u Najaarsoverleg bestuur-kerngroepen Klok en Peelmuseum
Wo 3 okt 20u Tuinenoverzicht + plantenverdeling                               

kerngroep vaste planten
Klok en Peelmuseum

Wo 10 okt 20u Thema-avond kerngroep bloemschikken                        
"Samen een bloemstuk

Klok en Peelmuseum

  maken en In het thema van/voor de pompoenenweek"  
Di 16 okt 20u Alg.lezing Thema "Mooie borders / prachtige combinaties" Klok en Peelmuseum
  door Mw M.van den Bosch  
Do 18 okt 20u Thema-avond kerngroep dendrologie Klok en Peelmuseum
Do 25 okt 20u Uitslagen voortuinenwedstrijd Ast.Som. + Centrum de Beiaard
  uitreiking groenprijs Groei&Bloei  
Za 27 okt 10-12u Knollenverkoop kerngroep dahlia's (onder voorbehoud) Volkstuinen De Donckhof
Za 27 okt   
of 3 nov

15-18u Workshop bloemenmand vullen  

Wo 7 nov 20u Herfstworkshop kerngroep vaste planten Klok en Peelmuseum
Wo 14 nov 20u Thema-avond bloemschikken "Mist en Pikant" Klok en Peelmuseum
Di 13 nov 20u Alg.lezing Thema "Leven in de tuin" door Egbert Roozen Klok en Peelmuseum
Do 15 nov 20u Thema-avond kerngroep dendrologie Klok en Peelmuseum
Di 20 nov 20u Algemene Kerst-bloemschikdemonstratie                           

door Moniek Koopmans
Centrum de Beiaard

Di 10 of     
ma 17 dec

20u Workshop Kerststukje maken bij Fr.van Kemenade Ommel

Do 20 dec 20u Thema-avond kerngroep dendrologie Klok en Peelmuseum
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