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Agenda juni-medio sept. 2017  
Datum Tijd Aktiviteit Lokatie
Ma 29 mei 19u Bezoek kwekerij Verstappen, Someren (zie vorige info.blad) Kerkendijk 60a

Someren
Zo 11 juni 11-17u Open Tuinen Zondag Gr&Bl Asten-.Someren  
Ma 12 juni 19u Tuinbezoek werkgroep Vaste Planten                                              

(Joke en Wiebe Muijen, Someren-Heide)
Heibloemstraat 6
Someren-Heide

Za 17 jun  Eendags tuinenreis (Geistingen/Kinrooi en Ophoven (B.)  
Ma 10 jul 19u Tuinbezoek werkgroep Vaste Planten                                                 

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

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

Hortensiastraat 19
Nederweert

Za 26 aug  Eendags tuinenreis (nadere gegevens volgen nog)  
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

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

Van de waarnemend voorzitter
Schoonheid
De bloem
kent geen schoonheid
en is alleen zichzelf.
De mens
kent wel schoonheid
doch alleen voorbij zichzelf.

In deze editie van het informatieblad veel aandacht
voor de open tuinen dagen. Met name omdat onze
open tuinen dag een onderdeel vormt van de open
tuinen estafette in Oost Brabant. Voor het eerst kun-
nen daardoor tuinliefhebbers van mei t/m september
gratis particuliere tuinen bezichtigen in de regio.
Maak van dit aanbod gebruik. Is dit initiatief succesvol
dan komen we het komende jaar tot een nog breder
en interessanter evenement.
Tijdens de prijsuitreiking van de Zuid Nederlandse
Kampioenschappen Bloemschikken in Breda bleek
dat onze bloemschik(st)ers voortreffelijk gepresteerd
hadden. Zelfs zodanig dat je kon spreken van een
bijna dominant optreden.
Met name deed het me deugd dat deze keer ook
bloemschiksters tot de verdiende winnaars behoor-
den, die andere jaren vaak net buiten de boot vielen.
Dames en Heer, alle lof.                   Tienie Schutjens

Recept Kwarktaart met aardbeien
Hierbij een recept. Het is nu
“aardbeien tijd”. Dus … een pas-
send recept van een lekkere
Kwarktaart met aardbeien.
Ingrediénten.
12 blaadjes witte gelantine
200 gr mariabiscuits
100 gr roomboter

500 gr aardbeien
1 perssinaasappel
500 gr magere kwark
200 gr basterdsuiker
250ml slagroom
4 eetlepels aardbeienjam
1//2 lepel boter om in te vetten
Bereiding:
In kom met koud water gelantine ca 5 min weken. In
de keukenmachine of met deegroller mariabiscuits
verkruimelen en in kom doen. In pannetje boter
smelten en boter met 2 eetlepels water door koekkrui-
mels mengen. Springvorm licht invetten kruimelmeng-
sel.over de bodem verdelen en goed aandrukken.
Aardbeien wassen en kroontjes verwijderen. In keu-
kenmachine 300 gr aardbeien pureren.
Sinaasappel uitpersen en in pannetje sap zachtjes
verwarmen. Gelantine goed uitknijpen en van vuur af
al roerend in warme sinaasappelsap oplossen.
Mengsel even laten afkoelen. In kom kwark suiker
sinaasappelmengsel en aardbeienpuree goed door
elkaar roeren.
In andere kom slagroom stijf kloppen en luchtig door
het kwarkmengsel scheppen. Kwarkmengsel over

kruimelbodem in springvorm verdelen en gladstrijken.
Kwaktaart in koelkast ca 3uur laten opstijven. Rest
van de aardbeien halveren en op bovenkant van taart
rangschikken. In pannetje aardbeienjam met 1 eetle-
pel water zachtjes verwarmen. Met kwastje aarbeien
en kwark rijkelijk bestrijken met jammengsel.
Smakelijk eten. 
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Open Tuinendag 2017 zondag 11 juni
Het eerste weekend van de Nationale Tuinweek or-
ganiseert de werkgroep open-tuinen van Groei en
Bloei, afdeling Asten-Someren weer haar open tuinen-
dag. Dit jaar zal voor het eerst deze aktiviteit tevens
worden opgenomen in de “Open Tuin Estafette Oost
Brabant”.
Diverse afdelingen uit ons rayon nemen hieraan deel. 
De bezichtiging kan tussen 11-17u.
Onze afdeling met leden uit diverse plaatsen heeft dit
jaar gekozen voor het prachtige dorp Budel. Het zijn
5 behoorlijk grote tuinen geworden, gesitueerd in
Budel, Budel-schoot en Budel-Dorplein. De volgende
tuinen zijn te bezichtigen:
 
Jaan Dielis, Theo Stevenslaan 23, 6024RB, Budel-
Dorplein.
Het betreft een grote, oudere volgroeide tuin met
prachtige bomen, een grote natuurlijk ogende vijver
begroeid met waterlelies e.d. Leuke verrassende
hoekjes en zitjes. Een echte wandeltuin met een en-
thousiaste eigenaar, waar je van alles tegenkomt o.a.
vele Hortensia's. Een tuin die door de jaren heen is
ontstaan.
 
Mart en Jose Ingeveld, Hoofdstraat 102, 6024AA
Budel-Dorplein.
Dit betreft een prachtige zeer grote tuin van maar liefst
4000 m2. gelegen bij een mooie villa. De diverse
onderdelen zoals de pergola met rozen, de vijverpar-
tijen, hoogteniveau's, ezels, gazon en hagen maken
van deze tuin een spannende beleving.
 
 
 

Folkert en Foekje Bergsma, Lochterweg 2, 6023AC
Budel-Schoot.
Een ruime boederijtuin die door de eigenaren zelf is
aangelegd.  Een liefhebberstuin waar je tijdens je
wandeling allerlei bomen,heesters, vaste planten ,
buxus, hagen, klimplanten en fruit tegenkomt. Aan de
voorgevel groeit een kiwi die jaarlijks vele vruchten
draagt.
 
Jorines Theetuin, Sepulchestraat 166, 6024AL
Budel-dorplein.
Deze prachtige ontworpen tuin omvat een leuk inge-
richte theetuin met diverse terrassen en zitjes waar u
kunt genieten van koffie ,thee of gebak.(tegen beta-
ling) . Een grote vijver met prachtige gekleurde koi--
karpers omringd door gazons en mooie groene be-
plantingen, gelegen bij een karakteristiek huis.
 
Lenie en Joep Verstappen, Wethouder van Hun-
selstraat 23, 6021KD Budel.
De van oorsprong Somerense eigenaren van deze
fantastische tuin hebben hun ziel en zaligheid in deze
tuin gestoken. Hobby, proffesionaliteit en passie laten
zien dat door stekken,kweken,enten, vormsnoei en
een bijzonder sortiment waaronder zeer veel Rhodo-
dendrons , je een bijzondere tuin kunt creëren. Verder
is een leuke vijverhoek en een gezellig binnenhofje te
bezichtigen. Beslist de moeite waard!
 
Wij wensen de deelnemers en de bezoekers mooi
weer en een heel fijne tuindag toe!
Werkgroep Open tuinen, Leny Jansen en Frank van
Horne
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Open Tuinen Estafette Oost Brabant
Een nieuw initiatief
van 6 Groei&Bloei af-
delingen gaat ervoor
zorgen dat u van mei
t/m sept. elke maand
ergens in de regio
prachtige particuliere
tuinen kunt bezoeken.

Kijk voor meer informatie op de website van de betref-
fende afdelingen.
Groei&Bloei afd.Helmond e.o. (zo. 21 mei en/of
zo.18 jun. van 11 tot 17u)  www.helmond.groei.nl
- Houtse Parallelweg 102, 5706 AE Helmond (zo 21
mei en zo 18 jun)
- De Voort, 5708 SL Brandevoort/Helmond (zo 18 jun)
- Winkelstr.17, 5715 PN Lierop (zo 21 mei en zo 18 jun)
- Medevoort 9a, 5707 DD Helmond (zo 21 mei en zo
18 jun)
- Dobbelerserf 5, 5706 JE Helmond (zo 21 mei en zo
18 jun)
- Bakelseweg 14, 5735 SC Aarle-Rixel (zo 18 jun)
- Dennerode 11, 5709 HV Helmond (zo 18 jun)
- Elandlaan 5, 5704 DE Helmond (zo 21 mei)
- Nederhuizinge 8, 5731 ML Mierlo (zo 21 mei)
Groei&Bloei afd. Asten/Someren (zo 11 jun. van
11-17u)  www.asten.groei.nl
Voor de te bezoeken tuinen zie artikel “Open Tuinen-
dag 2017 zondag 11 juni” elders in dit blad
Groei&Bloei afd. Oss za. 17 juni. Voor informatie
zie website www.oss.groei.nl

Groei&Bloei afd.Land van Cuijk en Noord-Limburg
(za 17 jun, zo 18 jun en/of zo 9 jul van 11-17u.
Website: www.landvancuijk.groei.nl
- Moerkamp 20, 5835 BP Beugen (zo 9 jul)
- Heeswijksestraat 4, 5431 SB Cuijk (zo 9 jul en za/zo
17 en 18 jun)
- Hoogveldscheweg 1, 5363 TM Velp (zo 9 jul)
- Tolschestraat 48, 5363 TD Velp (zo 9 jul) Toegang
via de Schotsestraat!! Let op het bord . Geen auto’s
plaatsen op het pad van de daar gelegen boerderij.
Groei&Bloei afd.Eindhoven en de Kempen (zo 3
sept van 11-17 u) www.eindhoven.groei.nl
- Rotstuin Barrierweg 182, 5622 CR Eindhoven
- Maasstraat 4, 5626 BC Eindhoven (Acht)
- Hinkelbrits 14, 5683 KX Best
- Tuin “meulenwiel” Broekdijk 9a, 5681 PG Best
- De Zicht 19, 5502 HV Eindhoven
- De Zicht 15, 5502 HV Eindhoven
Groei&Bloei afd. Meijerijstad (zo 17 sep. van
11-17u) www.meijerijstad.groei.nl
- Wijbosscheweg 118, 5482 ED Schijndel
- Dahliatuin, Eerde Dahliavereniging “De Pompon”,
Bernard van Damstraat, Eerde
- Bomentuin Doornhoek, Doornhoek 3, 5465 RC
Zijtaart.
Let op: Parkeren bij Autosalon Doornhoek (zelfde
adres)
- Rozannie’s  Hof, Goordonksedijk 10, 5464 E
Mariaheide

Tuinbezoek van de vaste planten werk-
groep  ma. 31 juli

Op maan-
dag 31 juli
a.s. bren-
gen we een
bezoek aan
de tuin van
Marc van
Hulsen, H-
ortensiast-
raat 19, 
6031 VB in

Nederweert.
De tuin is niet zo groot en hierin spelen de Fuchsia’s
de hoofdrol. Er zijn een 100–tal potten als hanger,
struik of boompje te zien. Ook zijn er een aantal win-
tervaste fuchsia’s aanwezig. Ze bloeien in de meest
uiteenlopende kleuren die je alleen bij een gespecia-
liseerde kweker kunt krijgen. Onder een markante
kastanjeboom staan ook irissen en Hemerocallis in
verschillende kleuren. Ze ontvangen ons graag tussen
al die bloemenpracht. Om 19.00 uur zijn we van harte
welkom.
We hopen op een leuke opkomst en mooi weer.  Tot
dan!  Maria en Anita

Tuinbezoek vaste planten werkgroep ma
10 jul.

Maandag 
10 juli be-
zoeken we
de tuin van
de Familie
Burgerman:
“Hoop op
zegen”,60-
06 TJ Ho-
ogbeemder-
weg te Alt-

weerterheide.
“Hoop op zegen” is een natuurlijke en goed toegan-
kelijke tuin van 1 hectare groot. Het is ook een erkend
vogelreservaat.  Afgelopen jaar zijn er 73 soorten
grote en kleine vogels waargenomen. Gedurende de
wandeling zijn er vele vaste planten en bijzondere
bomen en heesters te vinden, waaronder vele soorten
hosta’s en varens. Het van oorsprong natte gebied
heeft in het midden 2 grote natuurvijvers en hieraan
heeft het dan ook zijn vogelrijkdom te danken.
Vanaf 19.00 uur zijn we welkom.
We hopen dat het mooi weer is. Tot dan! Maria en Anita
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ZNKB 2017 te Breda: Proficiat kampioe-
nen Bloemschikken!

Wat was het EEN GROOT FEEST voor ASTEN SO-
MEREN!
De bloemschikkers van onze Groei en Bloei Afdeling
Asten Someren hebben een record aan prijzen ge-
haald bij het Zuid Nederlands Kampioenschap
Bloemschikken voor amateurs. Maar liefst 7x betrad
iemand het erepodium waaronder de winnares; onze
eigen Maria Hendrikx in de ere-klasse!
In de A-klasse was de score: eerste Maria van Dijk en
tweede Corrie Verstappen: proficiat!
In de A-select klasse: tweede Annie Janssen en derde
Irene Swinkels: proficiat!
In de semi-prof klasse: tweede Wim Sonnemans en
derde Jeanne Knapen: proficiat!
De deelnemers hadden zich voorbereid op een thema
arrangement maar konden zich niet voorbereiden op
het verplicht arrangement. Omdat het dit jaar in Breda
georganiseerd werd, waren de thema’s verbonden
aan die stad: Oranjestad, Turfschip, Ringvaart. Het is
ieder jaar weer een inspiratie om te zien hoe iedereen
zich in het thema verdiept en dat kan vertalen naar
een arrangement met natuurlijke materialen. Bij het
verplichte stuk staan per categorie een ondergrond
(vaas) en bloemen klaar en moet je daar ter plekke
een mooi en technisch verantwoord bloemwerk van
maken binnen een gegeven tijd. Die tijdfactor is nog

Maandagavond bezoek showtuin Mark
Verstappen, Someren op  29 mei

Op deze avond gaan we de
showtuin van Mark Verstappen
bezoeken. Eigenlijk waren we
dat vorig jaar in het najaar van
plan maar toen is zijn kwekerij
getroffen door de allesvernieti-
gende hagelbui. Vol goede
moed heeft hij toch besloten om
zijn kwekerij voort te zetten en
hij ontvangt ons dan ook graag.
In 2009 nam Mark het bedrijf van
zijn ouders over en had  nieuwe
ideeën om het bedrijf op zijn
manier te runnen. De showtuin

is bedoeld om particuliere klanten maar ook hoveniers
te inspireren.
De tuin is 1600 m2 groot en er staan veel bijzondere
bomen en heesters in aangevuld met allerlei vaste
planten. Verder is de tuin opgedeeld in thematuinen
en alle planten die er staan kunnen door Mark geleverd
worden aan de klant. Hij heeft grote collecties van
Magnolia, Acer en Cornus maar ook algemenere
bomen en planten.
Om 19.00 uur worden we verwacht, Kerkendijk 60a te
Someren. We hopen op mooi weer en een mooie
opkomst.          Maria en Anita

al eens een strenge grens: de tijd vliegt als je niets
mocht voorbereiden en je moet wel iets moois en
origineels maken.
Zoals ieder jaar hebben wij ons weer samen voorbe-
reid op dit geweldig leuke festijn. We bespreken de
wedstrijd tijdens onze maandelijkse avond. We heb-
ben ons idee, enkele weken tevoren, uitgewerkt en
aan elkaar laten zien en besproken. Dan kun je elkaar
tips en tops geven en onze Francé coacht ons dan
naar een nog beter niveau eindstuk. Dat is het geheim
van deze topresultaten van dit jaar: samen komen we
steeds een level hoger en dit jaar is dat wel bij heel
veel van ons erg goed gegaan. Kijk op onze site voor
foto’s van alle stukken.
Een dikke proficiat voor alle deelnemers en speciaal
voor alle winnaars met Maria Hendrikx dit jaar voorop!
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Workshops Bloemschikken Seizoen
2017-2018
Cursussen/workshops Bloemschikken seizoen
2017-2018
Groei en Bloei Asten Someren organiseert weer
workshops en cursussen Bloemschikken.
De mogelijkheid Geheel Verzorgd.
Er hoeft helemaal niets meegenomen te worden
door de cursist.  Het zal gehouden worden in
Ommel.
Het wordt gegeven op de derde dinsdag van de
maand van 20.00 tot 22.00 uur. Het seizoen loopt
van oktober naar maart. De onderwerpen worden
in overleg bepaald tijdens de eerste workshop.
Kosten workshops Geheel Verzorgd, inclusief kof-
fie/ thee en instructiebladen zijn voor leden € 140,00
en voor niet leden € 155,00.
De mogelijkheid Eigen initiatief.
Je brengt zelf mee: gereedschap zoals een mesje
en snoeischaar, steekschuim, vaas, pot of schaal,
bloemen en bladeren.
Het zal gehouden worden in S.C.C. de Ruchte in
Someren, 1x per maand op woensdagmiddag van
14.00 tot 15.30 uur. Voor de volgende les is er altijd
een voorbeeld aanwezig en je krijgt advies wat je
kunt meebrengen.
De kosten voor de cursus “Eigen Initiatief”, inclusief
instructiebladen, zijn voor leden   € 45,00 en voor
niet-leden € 60,00.
Als je een keer niet kunt, wordt er in overleg iets
anders afgesproken.
Informatie “Geheel Verzorgd” bij France van Keme-
nade francevkem@hotmail.com  of 06-54677308.  
Informatie “Eigen Initiatief”  en aanmelden voor
beide mogelijkheden kan bij Famke Weerts, famke-
weerts@concepts.nl of 0495 453667

Eendags tuinen-excursie za. 17 juni
2017

Wij bezoeken 2 tui-
nen: Rosarium Luc v.
Essers in Geistingen
en Tuin Fam. Pepels
in Ophoven.

 
Vertrek van sporthal, Lienderweg Asten   8.15    u.
Vertrek gemeentehuis Someren               8.30    u.
 
We brengen vandaag  een bezoek aan het rosarium
van Luc  v. Essers in Geistingen/Kinrooi. Dit is een
van de 200 mooiste rozentuinen van Europa met o.
a. 6000 adr.rozen. Dit zijn ziektevrije, gezonde,
langbloeiende rozen. Vervolgens rijden we naar
Maaseik om u de gelegenheid te geven om te lun-
chen. Daarna gaan we naar de Fam. Pepels in
Ophoven zij hebben naast de rozentuin ook een
verzameling van vergeten groenten, fruit en een
fruitweide. Hierna hebben we een afscheidsdiner in
Grathem.
De kosten voor deze dag zijn voor leden € 55,-- en
voor niet leden € 60,-- .   
Opgave in volgorde van binnenkomst.
Inbegrepen: Busreis,  koffie en gebak,  entreekos-
ten en een afscheidsdiner.
 
Opgave voor deze reis bij Ingrid Peters, Wolfsberg
63, 5721 HS Asten. Tel. 0493-691563
Email: m.peters17@chello.nl
De opgave dient vóór 1 juni binnen te zijn.
 

Buitenexcursie Tielen Groenservice, so-
meren di. 5 sept.

Op ma. 4 sept hebben we een buitenexcursie bij
Tielen Groenservice. Zij hebben een hele leuke tuin
met grote groepen vaste planten en een leuk vijvertje.
Er staat ook een kas in waar ze groente in telen. De
ligging is ook zo leuk met een wijds uitzicht over de
golfbaan en recreatie van het Keelven. Het is wel even
zoeken waar je moet zijn want als je het niet weet vind
je het niet zo gemakkelijk. Tevens hebben ze er een
groenservice bij zoals bv tuinaanleg plus onderhoud
en aanleg gazons. Verder doen wij ook groen- en
natuur-projecten alsmede verkoop van openhaard-
hout. Het adres is Zomerven 8 5712 PB in Someren.
Aanvang 19.00u.
 

Tuinbezoek vaste planten werkgroep ma
12 juni

Maandag 12 juni a.s.
brengen we een bezoek
aan de tuin van Joke en
Wiebe Muijen, Heibloem-
straat 6 5712 RA in So-
meren-Heide. Hun tuin is
eigenlijk meer een na-
tuurgebied. Ze loopt van-

uit het huis over in 2 hectare bos en weiland. Er is
nooit een echt plan gemaakt en de tuin is als vanzelf
gegroeid. Er is ook een grote vijver. Verder gaat de
meeste aandacht naar hun moestuin. Ze proberen het
hele jaar uit hun tuin te eten en dat lukt ook.
Ze vinden het gezellig als we komen dus we hopen
op een mooie opkomst en lekker weer.
Vanaf 19.00 uur zijn we van harte welkom.
Tot dan! Maria en Anita
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Indien onbestelbaar retour: Marsstraat 6, 5721 XW Asten
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