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Judaspenning in de berm van de openbare weg
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Tuinbezoek Kerngroep vaste planten

Voorwoord

Op maandag 24
juni brengen we
een bezoek aan
de tuin van
Nellie en Pie
Parren, Venloseweg 6 te
Ospel.
Al vaker zijn we
bij hen geweest
tijdens een landelijke open tuinen dag en eerder ook met de
kerngroep vaste
planten. De tuin
is hier en daar
op de schop gegaan. Ook de
meeste buxus
heeft bij hen de strijd verloren en plaats gemaakt voor
andere planten. Je kunt er veel soorten planten vinden
waaronder ook rozen en clematissen. Er is een grote
vijver met veel vissen, een kas voor de opkweek van
groenten en plantjes. Verder hebben ze een flinke
moestuin met tevens klein fruit. Pie doet het meeste
onderhoud in de tuin en Nellie zorgt voor het zaaiwerk,
de eenjarigen en natuurlijk voor de koffie.. Zij vinden
het leuk om hun passie voor tuinieren met anderen te
delen.
Bezoekers die willen komen kunnen het beste parkeren bij het tuincentrum op 200 meter afstand van de
tuin. Degenen die slecht ter been zijn kunnen bij hen
op het erf parkeren.
We zijn welkom vanaf 19.00 uur.

De lente is volop aanwezig en de zomer klopt al aan
onze tuindeur. Overal volop werk aan de winkel. Ook
binnen onze afdeling gonst het van de activiteiten:
Zojuist hebt u kunnen stemmen voor de Rabobank
Clubkascampagne van dit jaar. De keuringen van de
tuinen van de deelnemers aan de voortuinenwedstrijd
naderen. De eendags-tuin-excursie naar Gardenista,
Ophemert waaraan ook ‘n 5-tal deelnemers van onze
afdeling. en de zomerreis naar Engeland zijn binnenkort,. Zeker moet u ook een bezoekje brengen aan de
tuinen van de deelnemers aan de open tuinen estafette op 1e Pinksterdag. Dit jaar zijn het tuinen in
Meijel en Neerkant. En natuurlijk straks ook de tuinen
van onze kerngroep vaste planten niet vergeten.
Samenvattend: er valt van alles te genieten de komende tijd. Vooral doen dus… En vergeet zeker uw eigen
tuin niet.
Last but not least…. hoe nu verder met ons bestuur ?
Ook op dit onderdeel is volop aktie. Begin deze maand
is het onderwerp van overleg tussen bestuur en
kerngroepen. De kip moet dus nog even broeden om
in paastermen te spreken. We hopen dat er een gezond kuiken uit dit ei komt.
Afsluitend: geniet van de tuinen, van de komende lente
en zomer. Blijf vooral gezond en graag ontmoeten we
u de komende tijd.
De redactie

Activiteiten mei-juni 2019
Datum
Ma 6 mei
Di 7 mei

Tijd
20u
20u

Wo 8 mei

20u

Activiteit
Voorjaarsoverleg bestuur-kerngroepen
Excursie Exotisch Plantencentrum Keda BV.

Thema-avond bloemschikken
"Cadeau versieren en Wijnfles opmaken"
Za 18 mei
Eendagsexcursie Gardenista.
2-8 juni
Meerdaagse zomerreis Engeland
Ma 3 jun
19u
Tuinbezoek kerngroep vaste planten ( Fam. Linsen}
Zo 9 juni
11-17u Open tuinen estafette Asten-Someren
juni-sept.
11-17u Open tuinenestafette Oost-Brabant
Wo 12 juni 20u
Thema-avond bloemschikken "Verrassingsavond"
Ma 24 jun 19u
Tuinbezoek kerngroep vaste planten (Fam.Parren)

Locatie
Klok en Peelmuseum
Waatskamp 150 6035BV
Ospel
Klok en Peelmuseum
Landgoed Ophemert
Rhydtstraat 11 Baexem

Klok en Peelmuseum
Venloseweg 6 Ospel

Deadline inbreng copy zomer-editie juli-aug. 2019: 15 juni
2019

www.someren.groei.nl
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Dankwoord Ere-voorzitter
HET tuin evenement
van Groei en Bloei in
Ophemert van 15-19
mei 2019.

“Onze permanente missie is het groener
maken van Nederland”.
Met deze slogan maakt
onze eigen Groei en Bloei, die dit evenement ontwikkelt, reclame voor dit grootse evenement. Je kunt er
veel beleven: alles op het gebied van tuinen, bloemschikken, gastronomie, moestuinen en amusement.
DE plek voor inspiratie voor je eigen tuin, prairietuin,
moestuin, enz. Breng je eigen tuinvraag mee, want
die kun je beantwoord krijgen. Met natuurlijk heel veel
mooie planten en tuinartikelen die te koop zijn in
stands op de Allee. Of wil je liever zelf een workshop
volgen: kies maar uit, er zijn er genoeg: op het gebied
van kweken, bloemschikken, tuinontwerpen of moestuinieren.
Van onze eigen afdeling Asten Someren doen er ook
personen mee aan het kampioenschap Bloemschikken dat daar wordt gehouden. Dat zijn Wim Sonnemans, Maria van Dijk, Annie Jansen, Jeanne Knapen,
Famke Weerts. Het hoofdthema is Fairytales. Dat
beloofd een sprookjesachtig schouwspel te worden!
De voorbereidingen zijn in volle gang en de voorpret
is begonnen. De amateurs werken aan het thema
“Frogs”, de studenten werken aan het thema “Fairy’s”
en de professionals aan “Modern Fairy Tale”
De kerngroep Reizen heeft een bus geregeld die
vanuit Asten / Someren op zaterdag 18 mei een
dagreis naar Ophemert rijdt. Er kunnen nog meer
mensen zich opgeven om mee te gaan: we maken er
samen een gezellig dagje uit. Neem contact op met
Ingrid Peters. Misschien is er plaats in de bus E: M.
peters17@chello.nl Tel. 0493-691563. Kom vast in
de sfeer op www.Gardenista.nl
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Mijn benoeming tot erevoorzitter was een geweldige
verrassing. Ik heb genoten van een prachtige avond.
Groei en Bloei is altijd een stukje van mijn leven geweest. Nog steeds ben ik trots op de afdeling AstenSomeren, die jaarlijks een ongekend aantal activiteiten organiseert. Het is dan ook voor mij een hele eer
om van zo’n afdeling erevoorzitter te mogen zijn. De
glassculptuur die ik heb gekregen wordt door iedereen
bewonderd. Iedereen bedankt voor de uitgesproken
waardering.
Bram van Uffelen

Tuinbezoek Kerngroep Vaste planten

Op maandag 3 juni a.s. bezoeken we de tuin van Wiel
Linsen, Rhydtstraat 11 te Baexem. Het huis is inmiddels verkocht maar toch kunnen we hun tuin bezoeken. Het perceel is 2 hectare groot en is een voormalige kwekerij van coniferen. In deze tuin zijn honderden
soorten coniferen , vooral dwergvarianten te zien.
Deze worden aangevuld door vaste planten en eenjarigen. Er zijn verschillende bouwwerken in de tuin
en een vijver. Door de vele hoogte-verschillen ontstaan leuke doorkijkjes. Om 19 u. zijn we van harte
welkom. Er is voldoende parkeergelegenheid.
Tot dan.

www.asten.groei.nl

Open tuinen estafette Asten-Someren

Open tuinenestafette Oost-Brabant 2019

1e Pinksterdag zo 9
juni 2019 11-17u.
Dit jaar is de Nationale Tuinweek van 8 t/
m 16 juni. Dit is een
evenement van de
Nationale vereniging
Groei & Bloei.Tijdens
het eerste weekend organiseert onze kerngroep open
tuinen weer haar eigen Open Tuinen estafette. Dit jaar
zijn het 5 tuinen, 1 in Neerkant en 4 in Meijel die
bezocht kunnen worden. De lengte van de route bedraagt 9.1 km. U kunt zelf een eenoudige route uitzetten via bijv. de ANWB-routeplanner. Inloggen: www.
anwb.nl/verkeer/routeplanner U kunt natuurlijk in
Neerkant en Meijel starten. De te bezoeken tuinen
zijn:
Fam. Raijmakers, Heesterveld 9, 5758 PN Neerkant
Ruimtelijke tuin met beukenhagen, gelegen midden in
het peel gebied.
Alsof de natuur bij je binnen komt en je kunt genieten
van de rust. Waar de hazen bijna onder de tafel door
lopen.
Fam. van Lier, Hof 10, 5768 RX Meijel
Prachtige grote tuin met vele soorten sier coniferen,
vijver, vaste planten en
sierheesters. Velen zijn afkomstig van de eigen sierteelt kwekerij. Prachtig sortiment planten.
Fam.Kessels, Busserstraat 24, 5768 CV Meijel
Het verleden, heden en de toekomst waar tuin- ideeën
tot werkelijkheid komen. Een geweldig mooie gevarieerde en grote tuin met o.a. grote heidetuin, japanse
rots-vijvertuin, vaste planten en coniferen-tuin. Passie, inzet, gevoel en heel veel liefde voor tuinen
kenmerken de eigenaren van deze tuin.
Fam. van Lier, Heldensedijk 17, 5768 RK Meijel
Verdwalen in een tuin. In deze 3 ha. grote park-bostuin
zou het kunnen. 25 Jaar geleden aangelegd met zeer
veel verschillende heesters en aparte bomen. De eigenaren (op leeftijd) laten de tuin met "rust".
De natuur mag het overnemen. Een wandeltuin met
een ziel die je moet ervaren.
Fam. Cuypers, Vieruiterste 4, 5768 RP Meijel
Ruimte, veel ruimte vind je in en om deze landelijk
gelegen tuin. Grote gazons, paardenweide, het varken, de 2 ganzen en een mooie vijver zijn enkele
onderdelen van deze tuin. Prachtige plantenborders
met veel vaste planten en siergrassen omzomen de
gazons.

Ook dit jaar is weer een Open tuinenestafette OostBrabant en natuurlijk neemt onze afdeling hieraan ook
deel. Dit betekent dat tuinliefhebbers op vijf verschillende dagen in de periode juni t/m september gratis
geselecteerde tuinen in de regio kunnen bezoeken.
De afdelingen Asten-Someren, Gemert, Land van
Cuijk en Limburg-Noord, Meierijstad en Helmond
doen mee. Voor informatie over de te bezoeken tuinen
wordt verwezen naar de websites van de betreffende
afdelingen. De tuinen kunnen worden bezichtigd van
11-17u.
De data zijn:
Asten-Someren op 9 juni; website:www.asten.groei.nl
Gemert op 23 juni; website: www.gemert.groei.nl
Land van Cuijk en Limburg-Noord op 7 juli; website:
www.landvancuijk.groei.nl
Meierijstad op 1 sept.; website: www.meierijstad.
groei.nl
en Helmond e.o. op 8 sept.; website: www.helmond.
groei.nl
Er wordt een gezamenlijke flyer uitgegeven, waarin
alle data en adressen van de te bezoeken tuinen staan
vermeld. Deze flyer wordt aan belangstellenden uitgedeeld tijdens afdelingsactiviteiten en komt tevens
ter informatie te liggen in groenwinkels, bibliotheken
en gemeenschapshuizen e.d. in de regio.

website: asten.groei.nl of someren.groei.nl

www.someren.groei.nl
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Indien onbestelbaar retour: Marsstraat 6, 5721 XW Asten
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