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Agenda medio maart - medio mei 2017  
Datum Tijd Aktiviteit Lokatie
Do 16 mrt 20u Thema-avond dendrologie "Bijzondere boombasten" Klok en Peel Museum
Za/zo        
25-26 mrt

 ZNKB Breda; Prinsentuin College,                                           
Frankenthalerstraat 15 4816 KA

 

Za 1 apr 14-16u Workshop "Maken van een Hooikussen"                                     
(bij Ria vd Zanden, Lierop)

Berkeindje 3, Lierop

Di 11 apr 20u Algemene lezing over vijvers door Hans Meulblok, Oss Klok en Peel Museum
Wo 12 apr 20u Thema-avond bloemschikken                                                 

"Groot en Klein - Jong en Oud"
Klok en Peel Museum

Do 20 apr 19u Excursie dendrologie naar tuin Fr.van Eijk, Korteweg 23, Lierop
Di 2 mei 19u Algemene buitenexcursie naar Komkommerkwekerij                 

Peter Aarts, Heusden
Bleekerweg 5 Heusden

Ma 8 mei 20u Voorjaarsoverleg bestuur-werkgroepen Gr&Bl Klok en Peel Museum
Wo 10 mei 20u Thema-avond bloemschikken                                                   

"Werken met Poligonum en Exotic bloemwerk"
Klok en Peel Museum

Do 18 mei 19u Excurise dendrologie naar Skandiawijk, Geldrop  
Ma 29 mei 19u Tuinbezoek kwekerij Verstappen Someren Kerkendijk 60a
  Deadline inbreng copy editie medio mei-juni 2017: 1 mei 2017  

Van de waarnemend voorzitter
Zonder hoop
op een opvolger
legt de oude winter
nog de laatste restjes sneeuw en
kou
over het opgewarmde landschap.
 
Een jaarvergadering met een 70-
tal belangstellenden, dat doet je

wat. Dat proef je betrokkenheid en waardering. Het
zijn tenslotte de leden die het werk van werkgroepen
en bestuursleden tot een geheel maken. Samen be-
paal je de sfeer, waarbinnen inzet leidt tot genieten.
Onze winters lijken een langzame dood te sterven. De
seizoenen zijn de weg kwijt. Het weer is niet meer te
voorspellen. De basale doelstellingen van onze
planten in de tuin “Overleven en vermeerderen” ver-
anderen daardoor echter niet. Ze blijven simpelweg al
hun kracht en energie stoppen in hun strijd om te
overleven. Geen planten met spandoeken op weg
naar de tuin van de buurman, geen discussies in de
achtertuin en geen bermbommen langs de paden.
Ze doen wat we van hen mogen verwachten. En wij
als tuinliefhebber zijn bij machte om hen te helpen bij
die strijd. En wat is er dankbaarder dan iemand te
helpen die nooit zeurt en altijd zijn stinkende best doet.
Dat geeft je toch een prettig gevoel. Zou het misschien
daarom zo kunnen zijn dat tuinliefhebbers zich vaker
gelukkiger voelen?
Dat zou zo maar kunnen.
Daarom gun ik iedere tuin voor het komende seizoen
een het geluk van een helpende hand.
                    Tienie Schutjens

Rayonnieuws
Als afdeling Asten/Someren zijn we een onderdeel
van rayon Oost- en Midden Brabant (van Breda t/m
Cuijk). Na 7 jaar rayonvoorzitter te zijn geweest en als
zodanig Brabant te hebben vertegenwoordigd in de
landelijke rayonraad ben ik met die functie gestopt.
Aangezien er geen opvolger voorhanden is, hebben
de 14 Brabantse afdelingen besloten te gaan werken
met een roulerend voorzitterschap. Iedere afdeling
neemt telkens het voorzitterschap voor een half jaar
op zich volgens een vast rooster.
Daarnaast hebben we als rayon besloten om ons
minder bezig te houden met het landelijk gebeuren,
maar ons meer te focussen op afdelings- en rayonac-
tiviteiten. We willen dichter bij de leden acteren, wat
tevens inhoudt dat we niet meer vanzelfsprekend in
alles het landelijk beleid volgen. We gaan steeds meer
eigen prioriteiten stellen. Samenwerking, elkaar on-
dersteunen en nieuwe initiatieven stimuleren worden
kerndoelen van ons rayon.
Met zes afdelingen uit de regio Oost-Brabant een
opentuinenestafette opzetten is daar een voorbeeld
van.
In de zomerperiode kunnen tuinliefhebbers daardoor
op 6 verschillende zondagen ergens in onze regio
particuliere tuinen bezichtigen.         Tienie Schutjens
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ZNKB 2017: Hoofdthema: Machtig mooi
Breda

Zaterdag 25 en zondag
26 maart 2017 is het Zuid
Nederlands Kampioen-
schap Bloemschikken voor
amateurs in  Breda.  Het
is de gelegenheid om te
ervaren en te zien wat
onze kandidaten Bloem-
schikken in hun mars
hebben. En dat is nog al
wat! Wij zijn als afdeling
Asten Someren erg trots
op onze amateurs bloem-
schikken, gezien de animo
en de resultaten van de

afgelopen jaren.
Deze editie van de ZNK Bloemschikken heeft als
hoofdthema “Machtig Mooi Breda”.
Machtig omdat het een machtig mooie stad is. Denk
aan de historie van de stad, de Oranjes die hier hun
roots hebben. (de macht hadden!) Een mooie binnen-
stad waar nu ook weer de haven en de singels in ere
hersteld worden. Ook waren er diverse bierbrouwerij-
en gevestigd en de Hero, frisdrankenfabriek heeft hier
hoogtijdagen gehad. Een mooie grote kerk siert het
marktplein. Er zijn vele mooie winkels en natuurlijk een
bourgondische stad met veel leuke restaurantjes.
Brouwerijen, het Turfschip, Oranjestad en de ring-
vaart: dit nodigt uit om met passie dit thema met 
bloemen en zeer zeker ook  met creativiteit vorm te
geven.
Op zaterdag is de wedstrijd en mogen leden van Groei
en Bloei meedingen naar de prijzen. Er zijn catego-
rieën in de B -klasse, A -klasse, A-select klasse en de
Ere klasse. Voor de B klasse is het altijd extra span-
nend, want daarin zitten de kandidaten die voor de
eerste keer meedoen. Het publiek kan op zondag
tussen 11.00 en 17.00 uur komen kijken naar de re-
sultaten die zeker de moeite waard zullen zijn! Ook is
er een feestelijke markt, de Groene Vingers Markt,
georganiseerd  en de semi prof klasse geeft op zon-
dag demonstraties waarbij ieder lid graag uitlegt wat
er gemaakt wordt en hoe je ook bij een bloemschik
wprkshop in jouw buurt kunt deelnemen. Zij maken
ondertussen werkstukken die meetellen voor hun
wedstrijd.
Het ZNK Bloemschikken vindt plaats in het Prinsentuin
College,  Frankenthalerstraat 15, 4816 KA Breda. De
entree op zondag 26 maart is € 2,-- pp inclusief koffie
of thee met iets lekkers. Voor nog meer informatie
wordt verwezen naar de website van Gr&Bl van de
afd. Breda. www.breda.groei.nl (pagina Activiteiten &
Actueel)
Het ZNKB 2017: warm aanbevolen! We maken er
samen een gezellige dag!      Famke Weerts

Workshop  “Een kussen maken” op za.
1 april

Voor de liefhebbers van  knutselen hebben we weer
een mooie activiteit:  namelijk gezamenlijk een
kussen maken. Hiervoor zijn maximaal 12 deelne-
mers mogelijk.
Dus…. snel opgeven, wie het eerst komt, het eerst
maalt. Zie nevenstaande foto.
De datum is: za. 1 april a.s. (geen april-grap); start
14.00u. tot ca 16.00u. bij Ria vd Zanden, Berkeind-
je 3  5715 RD in Lierop.
Opgeven bij Maria Hendrikx; telnr. 0493-494041 of
per e-mail gamhendrikx@hotmail.com  Dit kan tot
20 maart. De kosten zijn € 15,-- voor leden van
Groei&Bloei en € 20,--  voor niet- leden.

Thema-bijeenkomst Werkgroep dendro-
logie Do 16 maart 20u

Thema: Boombasten
Nadat we in oktober 2015 ge-
keken hebben naar met name
boombasten in Europa gaan
we nu eens verder kijken. Over
de hele wereld zijn zeer bijzon-
dere boombasten te vinden!
We kijken vaak alleen naar het
geheel en vergeten dan om de
vaak 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 powerpointpresentatie zal Riet van den
Boomen een overzicht geven van de meest prachtige
boombasten.
Datum: Donderdag 16 maart 2017 in de filmzaal/
educatieruimte van het Klok en Peel Museum, Ost-
aderstraat 23 in Asten. Aanvang 20.00u.
Toegang niet-leden € 2,--
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Algemene lezing over Vijvers door Hans
Meulblok di. 11 april

Voor de liefhebbers en eigenaars van een buitenvijver
hebben we deze keer bijzonder nieuws. Wij hebben
voor jullie een mooie lezing in petto op di. 11 april a.
s. in het Klok en Peelmuseum; aanvang 20u.  Deze
wordt verzorgd door Hans Meulblok uit Oss. Zie hun
website:  
www.terrariumwereld.com.
Vóór de pauze informatie over ‘n  breed scala aan
vijverplanten, inheemse planten en ook winterharde
planten uit andere streken. Ook informatie over exo-
tische planten die hun waarde nog moeten bewijzen.
Na de pauze zal de fauna (dierenwereld) behandeld
worden en ook wat men zoal kan verwachten bij een
vijver aan gewenste en ongewenste gasten. Ook
wordt kort stil gestaan bij de huidige problematiek van
amfibieën in Nederland.
Tevens zal de aanleg van de vijver de revue passeren.
Voor leden van Groei&Bloei is de lezing gratis toegan-

Buitenexcursie di. 2 mei 2017 Komkom-
merkwekerij:  start 19.00u.

Op di. 2 mei a.s.
hebben we weer
een mooie geza-
menlijke buitenex-
cursie: We bezoe-
ken dan het moder-
ne glastuinbouwbe-
drijf van Peter Aarts
“‘t Bleekerven BV”,

gevestigd aan de bleekerweg 5 in Asten-Heusden
Jaarlijks produceert dit bedrijf rond de 18 miljoen
komkommers en ca. 500.000 kg trostomaten. Om het
bedrijf up-to-date te houden wordt  voortdurend
geïinvestreerd in vergaande modernisering; o.a. in
energiebesparende maatregelen, hergebruik van
water en voeding en mechanisering van het oogst-,
sorteer- en verpakkingsproces.
De naam van het bedrijf is gekozen omdat er destijds
(vroeger) achter de eerste kassen een ven lag. Op dat
ven staan nu de  komkommers en tomaten te groeien.
Het ven heette destijds volgens de literatuur ‘t Bleek-
erven. We krijgen een rondleiding in de kwekerij. Start
om 19.00u. Kom dus op tijd.
Bent u geïnteresseerd: bezoek ook hun website: 
www.bleekerven.nl
Hieronder nog ’n  recept voor ‘n heerlijke komkommer-
soep:
Benodigdheden:
-    50 gr boter - 2 komkommers zonder pit - 1 theele-
pel thijm - 2 bouilonblokken -1 pakje slagroom.
Bereiding:
-    Komkommers doormidden snijden en de pitten
eruit halen.
-    Boter in de soeppan komkommers in stukken en
samen met de thijm aanfruiten.
-    Water erbij zodat alles onder water staat. Gaar
laten worden met 2 bouillonblokken erbij.
-    Pureren met staafmixer roer op het laatste moment
de slagroom er doorheen.
Smakelijk eten !

Plant van de maand maart 
Morina longifolia    
Kransbloem
Deze plant is ver-
meerderd door Diny
van den Broek.
Het is een kortleven-
de vaste plant. Van
nature groeit ze op
steile vochtige hellin-
gen in de Himalaya.
Ze staat dus graag op
een doorlatende voch-
tige plek maar in de
winter mag ze geen
natte voeten houden.

Ze bloeit van Juni tot Augustus met wit – roze orchidee
achtige bloemen  die in kransen rond de stengel staan.
Het blad lijkt met z’n stekels op distelblad. Ze wordt
80 – 100 cm hoog en de kolibrievlinder vliegt op de
bloemen.    Veel plezier ermee !
 

Plant van de maand april 2017
Euphorbia characias ‘Wul-
fenii’
Wolfsmelk
Deze vaste plant is vermeerderd
door Anita Nijssen.
Het is een opvallende verschij-
ning in de border of als solitair.
Ze wordt 120 cm hoog en bloeit
van Maart tot Mei met groengele
bloemen. Ze staat graag op een

zonnige , droge plek. Ook na de bloei blijft ze mooi.
Sappen van de plant kunnen een allergische reactie
op de huid veroorzaken.
Veel plezier met deze plant.
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Excursie Skandiawijk Geldrop Werk-
groep Dendrologie do.18 mei 2017

Begin jaren ’50 waren
de meeste huizen in
de Skandiawijk in ei-
gendom van Philips en
bedoeld voor Phi-
lipsmedewerkers in ho-
gere functies. De ge-
meente en Philips

hebben in die tijd afgesproken dat, voor een gedeelte
van de wijk wat de groenvoorziening betreft, een
parkachtig aanzien zou worden nagestreefd in een
Engelse landschapsstijl
Het zou daarbij gaan om de voor- en zijtuinen en dat
betekende dat er ook geen erfafscheidingen geplaatst
mochten worden.
In de jaren ’70 kregen de bewoners de gelegenheid
om hun huis te kopen. Maar zij werden daarbij wel
verplicht om een notariële akte te ondertekenen
waarbij zij zich moesten houden aan de oorspronke-
lijke afspraak wat de tuinen betreft. En dat zou, bij
doorverkoop aan toekomstige bewoners, ook blijven
gelden.
VvGH Skandia betekent Geldropse Vereniging van
Grond- en Huiseigenaren Skandia en is opgericht op
1 mei 1974. Hierin zijn alle eigenaren vertegenwoor-
digd en zij zorgt dat de oorspronkelijke doelstellingen
worden nageleefd. Onderhoud van de tuinen moet
door een erkend hoveniersbedrijf worden uitgevoerd.
Men wil hiermee bereiken dat de wijk parkachtig, uniek
en groen blijft.
De heer Danny Alards van Tree-D boomverzorging
zal ons meenemen op een rondleiding door deze
bijzondere wijk.
Kosten niet-leden 2,--
Donderdag 18 mei 2017 vertrek om 19.00u. bij de
parkeerplaats van Kasteel Geldrop.
Voor degenen die willen samenrijden vanuit Asten:
vertrek om 18.30u. vanaf de parkeerplaats bij het Klok
en Peel Museum Asten.
 

Excursie werkgroep dendrologie Bezoek
aan tuin Frans van Eijk Do 20 april 2017

Frans is een echte tuinlief-
hebber. Op een deel van het
grote perceel dat hij in bezit
heeft, heeft hij in 2015 een
singel aangeplant die 200m.
lang is en 4m. breed. In 3
rijen heeft hij 46 verschillen-
de soorten bomen en strui-
ken aangeplant met plant-
materiaal dat hij gekregen,
gekocht of zelf gestekt heeft.
De kerstdennen die er ook
tussen staan gaan er na drie
jaar uit om ruimte te maken
voor de andere bomen en
struiken.
Frans zal alle stekken van
een nummer voorzien en u
wordt gevraagd om de naam
van de betreffende stek te
noteren. Misschien kunt u ze
wel alle 46 op naam bren-
gen!
Het is aan te raden om ste-
vige schoenen te dragen.
Ook vragen wij u om een pen
en een harde onderlegger

mee te brengen. Dat maakt het schrijven gemakkelij-
ker.
Donderdag 20 april 2017. Aanvang 19.00u.
Korteweg 23, 5721 EC Someren
Nieuwe deelnemers Voortuinenwedstrijd
Groei & Bloei
De werkgroep is gestart met de voorbereiding van de
voortuinenwedstrijd 2017. Vorig jaar hadden zich 60
deelnemers ingeschreven. Een uitbreiding naar 70
deelnemers wordt toegejuicht.
Meld jezelf aan of meldt een nieuw lid aan. Tijdens de
avond van de prijsuitreiking krijgen huidige deelne-
mers per geworven lid een extra attentie.
Het is leuk om mee te doen. Deelname is gratis en je
hoeft geen exceptionele voortuin te hebben. Iedere
voortuin, mits goed onderhouden, heeft immers wel
iets karakteristieks wat de moeite waard is.
Doe je mee dan wordt je voortuin 3 keer op een posi-
tieve manier gekeurd en doe je op de prijsuitreikings-
avond mee aan een gratis loterij waarbij iedereen met
een prijs naar huis gaat.
Doe nieuwe ideeën op door op 28 september 2017 te
kijken naar foto’s van alle tuinen.
Schroom niet en doe gezellig mee.
De deelnemers van 2016 hoeven zich overigens niet
opnieuw aan te melden.
Aanmelden bij Ingrid Peters. Tel: 0493-691563 mail:
m.peters17@chello.nl.

Tuin- en bijenfair stopt
Zowel de imkersvereniging als onze afdeling hebben
met lede ogen gezien dat attractiviteit van de tuin- en
bijenfair in de loop der jaren is teruggelopen door o.a.
een beperkt bezoekersaantal en een karig aanbod van
ruilplanten door steeds dezelfde deelnemers.
Een nieuwe opzet, gekoppeld aan uitbreiding met een
derde attractie op een nieuwe locatie zou dermate veel
vergen aan tijd, energie en mankracht dat daarom
besloten is om te stoppen met de tuin- en bijenfair.
Als afdeling kunnen we beter streven naar een hoge
kwaliteit van goedlopende activiteiten dan naar een
kwantitatieve uitbreiding met een nieuwe activiteit.
We moeten onszelf niet gaan overvragen.
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Kandidaten voor de Groenprijs Gr&Bl
Ieder lid van onze afdeling kan kandidaten voor de
Groenprijs 2017 aandragen. Kandidaten hoeven niet
te wonen binnen de gemeenten Asten en Someren,
maar kunnen uit het hele verspreidingsgebied van
onze afdeling komen. Zo is vorig jaar een van de
groenprijzen gewonnen door Truus van Gog en Lei
Reemer uit Nederweert voor hun vlinderpad.
Wie komt in aanmerking? Personen, groepen of orga-
nisaties, die zich op vrijwillige basis inzetten voor het
openbaar groen of groenbeleving in het algemeen. Als
beloning voor jarenlange inzet of voor het opstarten
van nieuwe initiatieven.
Ken je iemand of een groep die we kunnen belonen,
geef dit dan door aan een van de bestuursleden. We
maken graag iemand blij. Aanmelden kan bij Hr Tienie
Schutjens, Slievenstraat 71 5711 PJ Someren. T:
0492-332245 E: fam.schutjens@hetnet.nl
 

Plant van de maand maart 2017
aanvulling

Sarcococca hookeriana   
Vleesbes
Deze plant is ook vermeer-
derd door Diny van de Broek
als aanvulling op Morinia
longifolia. (omdat  ze  daar
niet genoeg van heeft )
Sarcococca is een kleine
wintergroene heester met
heerlijk geurende bloem-

pjes die bloeien in Februari –Maart. Later volgen de
zwarte bessen.
Zet ze dicht bij een buitendeur om in de winter toch
van die geur te kunnen genieten. Ze wordt 40 cm hoog
en kan in halfschaduw of schaduw staan in goede
tuingrond. Verder vraagt ze geen onderhoud.
Veel plezier met deze plant.

Maandagavond tuinbezoek op  29 mei
Werkgroep Vaste planten 

Op deze avond gaan we de showtuin van Mark Ver-
stappen bezoeken. Eigenlijk waren we dat vorig jaar
in het najaar van plan maar toen is zijn kwekerij ge-
troffen door de allesvernietigende hagelbui.
Vol goede moed heeft hij toch besloten om zijn kwe-
kerij 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 klan-
ten 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.
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Indien onbestelbaar retour: Marsstraat 6, 5721 XW Asten
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