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Medio februari ....... en al bijna Lente !!

Lezing di.16 apr. '19 "Clematissen" Excursie dendrologie do.18 apr. ''19 Dommeldal
Za. 18 mei '19 Eendagsexcursie Gardenista
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Voorwoord
Het afscheid van onze (waarnemend) voorzitter Tienie
Schutjens was geweldig niet? Heeft u ook zo genoten ? Bedankt voor uw welgemeend applaus en de
attente reakties nadien. Enkele mensen onder ons
verdienen een persoonlijk bedankje voor het voorbereidende werk. Dit zijn natuurlijk Famke, Francien,
Anita N. en Chris vdW. Hartstikke bedankt jullie.
Even magnifiek was natuurlijk ook de benoeming van
onze Bram van Uffelen tot ERE-VOORZITTER.
Nogmaals gefeliciteerd Bram. De glassculptuur was
gemaakt door Marty vd Berg. Bedankt Marty.
En… last but not least niet te vergeten het afscheid
van onze secretaris Dennis en de huldiging van onze
jubilarissen. Dennis, bedankt en jubilarissen: nogmaals gefeliciteerd.
Voor een terugblik naar de jaarvergadering en o.a. het
afscheid van Tienie wordt verwezen naar onze website www.asten.groie.nl of www.someren.groei.nl
En dan nu …. hoe verder ?
We gaan ons hierover eerst beraden samen met de
kerngroepen. Onze bestuurssituatie is nu wel heel
heel erg kwetsbaar geworden. Het bestuur telt nu nog
4 personen die allemaal ook al een groot aantal jaren
meedraaien. De vraagstelling wat kunnen we overeind
houden aan activiteiten en wat zal moeten gaan vervallen als er geen (bestuurlijke) versterking komt zal
uitvoerig besproken gaan worden. We komen hierover
aansluitend bij u terug.
In dit blad vindt u weer de activiteiten voor de korte
termijn. Naast de vaste thema’s, zoals ’n tweetal alg.
lezingen en de eendagsexcursie medio mei a.s.
hebben wij deze keer het privacybeleid op grond van
de sedert mei 2018 van kracht zijnde Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) opgenomen. Neem het eens door.
En tenslotte…. ook ’n reaktie van Tienie S. en Bram
van Uffelen.
Uw bestuur

Excursie kerngroep dendrologie donderdag 18 april 2019 19.00 uur.
Deze keer gaan we
naar Eindhoven, naar
het Dommeldal en de
tuin bij het van Abbemuseum. Datum do.
18 april 2019 19.00
uur. Deze kleurrijke
tuin is ontworpen door tuinarchitect Piet Oudolf. Hij is
zeer bekend en heeft over de hele wereld tuinen
aangelegd oa in New York (the Battery). Langs het
van Abbemuseum stroomt het riviertje de Dommel. In
die buurt staan veel bijzondere bomen. Samen met
onze deskundigen Chris vd Wurff en Willy vd Vorst
wandelen wij door dat mooie en unieke gebied. Met
hun uitleg beloofd dat een interessante excursie te
worden.
Wij verzamelen voor de ingang van het van Abbemuseum, Bilderdijklaan 10
5611 NH Eindhoven en vertrekken om 19.00 uur.

Plant van de maand april 2019
Nepeta ‘Dawn to Dusk’
Kattenkruid
Dit kattenkruid is een vaste
plant van 70 tot 80 cm
hoog. Ze bloeit met zeer
lichtroze lipbloemen in Juni
en Juli. Ze staat graag op
een droge zonnige plek in
de border.
De bloemen trekken bijen
en vlinders aan en ook is ze geschikt als snijbloem.
Ze ruikt ook lekker.
Deze plant is vermeerderd door Anita Nijssen.

Activiteiten mrt.-apr. 2019
Datum
Tijd
Wo 6 mrt
20u
Wo 13 mrt 20u
Di 19 mrt
20u
Wo 10 apr 20u
Di 16 apr
Do 18 apr

20u
19u

Ma 6 mei
Di 7 mei
Za 18 mei

20u
20u

Activiteit
Locatie
Zadenverdeling kerngroep vaste planten
Klok en Peelmuseum
Thema-avond bloemschikken
Klok en Peelmuseum
"Draadtechniek Gregor Lersch en Met aluminium werken"
Alg.lezing "Vlinders" o.l.v. Jos Mensen - Natuurfotograaf
Klok en Peelmuseum
Thema-avond bloemschikken
Klok en Peelmuseum
"Klemmen en Symbolische schikking"
Alg.lezing "Clematissen" door Ton Hannink
Klok en Peelmuseum
Excursie kerngroep dendrologie Dommeldal Eindhoven
(stadswandelpark omgeving van Abbemuseum)
Voorjaarsoverleg bestuur-kerngroepen
Klok en Peelmuseum
Excursie Exotic Plants Keda BV, Ospel
Waatskamp 150 6035BV
Eendagsexcursie Gardenista, Ophemert
Landgoed Ophemert
Deadline inbreng copy editie mei-juni 2019: 15 apr 2019
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Bedankt
Mijn afscheid, na 10 mooie jaren als voorzitter, was overweldigend.
De complimenteuze woorden van Famke, de lauwerkrans omgehangen door Francé van Kemenade, de onderscheiding Buitengewone Verdiensten met gouden insigne van het hoofdbestuur en de sfeer van waardering hebben me ontroerd. De dag daarna zelfs nog meer als op
de avond zelf.
De gekregen Stewartia Sinensis staat inmiddels op een prominente plaats in de voortuin.
Niet alleen voor het afscheid, maar ook voor de afgelopen 10 prachtige jaren wil ik iedereen
bedanken vanuit de grond van mijn hart.
Tienie Schutjens

Afscheidsgedicht Tienie Schutjens
Terugkijkend op 10 jaar voorzitterschap zijn allerlei
gevoelens en gedachten door me heengegaan.
In het onderstaande gedicht heb ik geprobeerd deze
te verwoorden.
WARMTE
Kijkend over zijn schouder
vormt het verleden
langzaam zijn betekenis
en licht het waardevolle op
om te koesteren
in de tijd.
Kijkend over zijn schouder
verwatert de inkt
van de papieren werkelijkheid
en vult slechts
het archief van oude tijden.
Kijkend over zijn schouder
klinken vaag nog vergaderstemmen
slechts de achtergrond
van de ruimte vullend.
Kijkend over zijn schouder
vloeit de drukte van activiteiten
weg in de stilte
van ontspanning.
Kijkend over zijn schouder
vindt hij
weg van de voorgrond
eindelijk
de rol die bij hem past.

het verleden
diep van binnen.
Vooruitkijkend
zien zijn ogen
steeds weer
gezichten achter namen
stil genietend
in verwondering.
Vooruitkijkend
klinkt eindeloos
doorheen de stemmen
betrokkenheid
helder en dichtbij.
Vooruitkijkend
heeft het matte groen
van voorheen
kleur en glans gekregen
en zal in de tijd
nooit meer verbleken.
Vooruitkijkend
is in het geheugen
van zijn gedachten
de verkregen steun
in dankbaarheid
opgeslagen.
In de traan
van het afscheid
voelt hij de warmte
van de mensen
achter groei en bloei.
voor altijd.

Vooruitkijkend
voelt de toekomst
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Bram van Uffelen Ere-voorzitter van Groei&bloei Asten-Someren

Tijdens de jaarvergadering van do. 14 feb.jl. werd Bram van Uffelen benoemd tot Ere-voorzitter van
Groei&Bloei Asten-Someren. Hij werd toegesproken en gehuldigd door onze voorzitter Tienie Schutjens.
Bram heeft niet alleen de afdeling Asten-Someren opgericht, hij is hiervan ook 60 jaar lid. Hij heeft zich in het
verleden als lid maar vooral als bestuurslid zowel op landelijk als afdelingsniveau onderscheiden.
Op landelijk niveau (KMTP, de Kon.Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde) vervulde hij de functie van
vicevoorzitter in een tijd dat aan het bestuurder zijn binnen de KMTP een zekere status was verbonden. Bram
stond op het standpunt dat als je als vereniging vernieuwend wilt zijn en je wilt aanpassen aan de veranderingen in de maatschappij, je regelmatig nieuw en ander bloed binnen het bestuur dient te halen. Om dat te
bereiken werden er zittingstermijnen voor bestuurders ingevoerd, zowel op landelijk, rayon- als afdelingsniveau. Bram introduceerde ook de naam Groei & Bloei. Dat gebeurde bij de oprichting van onze afdeling; een
naam die ook beter past bij de doelstellingen van de vereniging en uitnodigend is voor potentiële nieuwe leden.
Deze naam is later overgenomen door de landelijke organisatie.
In 1973 richtte hij onze afdeling Asten-Someren op. Met succes, want in het eerste jaar konden al bijna 400
leden worden ingeschreven. Als voorzitter van het eerste bestuur gaf hij niet alleen een aanzet tot vele activiteiten, maar werd ook begonnen met de huidige organisatiestructuur van werk- en kerngroepen. Werkgroepen aan wie geen taken maar verantwoordelijkheden werden toebedeeld. Werkgroepen die zelf de verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud van hun eigen programma.
Voor zijn activiteiten als regionaal en landelijk bestuurder werd Bram in het verleden al gedecoreerd met de
Van Pallandt onderscheiding, de hoogst mogelijke onderscheiding binnen Groei en Bloei.
Ook zijn verdiensten voor onze afdeling Asten-Someren zijn uitzonderlijk geweest. Daarom werd hij tijdens
deze jaarvergadering als teken van waardering, bij zijn 60-jarig jubileum, benoemd tot erevoorzitter van Groei
en Bloei afdeling Asten- Someren.
Als dank en waardering werd hem een prachtig glazen sculptuur, gemaakt door Marty vd Berg, Asten aangeboden. Zijn partner ontving natuurlijk een mooie bloemenruiker.
Nogmaals heel heel hartelijk gefeliciteerd namens de gehele afdeling. Bram en partner waren natuurlijk bijzonder vereerd met dit huldebetoon.
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Alg.lezing Clematissen di.16 april 2019

Op di 16 april komt Ton Hannink een lezing geven
over clematissen. Ton Hannink is naast zijn grote interesse in clematissen ook verzamelaar van aparte
planten (tuin-, kuip-, cameliaplanten). Met zijn presentatie neemt Ton Hannink ons mee in de wereld van
clematissen; het verzorgen, de plaatsing in de tuin,
het vermeerdering, het snoeien en het genieten van
clematissen. Ook ziektes en ongedierte komen aan
de orde.
Clematissen zijn planten die op vele plaatsen in de
tuin toepasbaar zijn zelfs als kuipplant verkrijgbaar. In
deze lezing komen de volgende onderwerpen aan
bod: waar vinden we clematissen in de wereld, Clematis soorten, de aankoop van clematissen, de
aanplant van clematissen, de plaats in de tuin, de
verzorging, het snoeien, ziektes en ongedierte en ook
het vermeerderen van de clematis.
Clematissen geven in de tuin nogal eens problemen,
zoals bijv. het bruin worden van de bladeren, uitsluitend bloemen in de top en het meest vervelende is de
verwelkingsziekte die zomaar bij grootbloemige clematissen kan ontstaan.
In de lezing wordt daar veel aandacht aan besteed
zodat je meer plezier van je clematissen kunt hebben.
Na de pauze worden foto’s getoond van gemakkelijke
en mooie clematissen die geschikt zijn voor de tuin.
Tijdens de lezing kunnen vragen worden gesteld er
kan ook materiaal mee worden gebracht waar problemen mee zijn. Voor mee info. kunt u alvast zijn website raadplegen http://www.hanninkton.nl/
De lezing is in het Klok en Peelmuseum a/d Ostaderstraat, Asten; aanvang 20u. Leden van Groei&Bloei
hebben gratis toegang en voor niet-leden zijn de
kosten € 5,-- pp.
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Buitenexcursie di 7 mei naar KEDA BV
Exotic plants, Ospel
Hanny en Will van Eck
hebben de voormalige
kwekerij van Bouten
overgenomen. Een uit
de hand gelopen hobby
is uitgegroeid tot een
eigen kwekerij waar ze
beiden samen met hun zoons hun passie voor planten
verder kunnen ontplooien. Met een 30-jarige ervaring
voor plant en tuin hebben ze de juiste kennis in huis
om u het beste te adviseren. Beschikt wordt over een
uitgebreid assortiment bestaande uit cactussen, vetplanten, kamerplanten en buitenplanten. Er is een
showtuin met woes-tijnplanten. Een groot deel word
in Nederland gezaaid en vermeerderd waardoor veel
planten bestand zijn tegen het Nederlands klimaat.
Door eigen kweek van zeer unieke planten.
De locatie is KEDA BV Exoticplants, Waatkamp 150,
6035 BV Ospel. Aanvang 19.00u. Beschikt u zelf niet
over vervoer, neem dan contact op met collega-lid. De
excursie is voor iedereen gratis toegankelijk.

Plant van de maand maart 2019
Lychnis viscaria Pekanjer
en Dianthus Anjer
50Deze maand worden er
twee verschillende planten
uitgegeven.
Lychnis viscaria is een
kleine groenblijvende vaste plant die graag in de zon
staat. Ze wordt 30-40 cm hoog en bloeit van mei tot
juli met donkerroze bloempjes. De plant voelt een
beetje kleverig aan vandaar de naam pekanjer.
Dianthus is in dit geval ook een kleine vaste plant met
grijzig blad en roze bloemen. Deze is geschikt als
bodembedekker in de zon
of halfschaduw. Ze bloeit
van mei tot juli. Ze geurt en
trekt vlinders aan. Ze blijft
wintergroen.
Beide planten zijn vermeerderd door Frans van Eijk.
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Eendagsexcursie Gardenista za. 18 mei 2019
KMTP / Groei & Bloei heeft een nieuw jaarlijks buitenevenement ontworpen. Het heet Gardenista. Van 15 tot en met 19
mei 2019 wordt het Kasteel Ophemert de plek waar je alles
kunt vinden omtrent groen en groenbeleving. Gardenista is
een tuinbeurs. Een tuinevenement. Maar tegelijk ook veel meer
dan dat. Het is een bijzondere samensmelting van de groene
wereld met amusement en gastronomie. Naast groenexperts,
heerlijke gastronomie onder andere uit de eigen moestuin, bloemschikkunst en amusement is het een plek
waar je inspiratie kunt opdoen voor je eigen tuin en advies kunt inwinnen over een eigen tuinontwerp of
tuinvraag.
Wij gaan dit evenement bezoeken.
Dit evenement - een grootse tuinbeurs - is bij kasteel Ophemert en staat 5 dagen voor veel plezier in de
tuin. (zie hierboven)
We verblijven er van ongeveer 10.45 tot 16.00 uur.
Programma:
Vertrek Sporthal Lienderweg, Asten
Vertrek Gemeentehuis Someren
Verblijf Ophemert
Diner is in Nistelrode.
Aankomst Someren en Asten

8.00 u.
8.15 u.
10.45 tot 16.00 u.
19.30 u.

Gelieve uw lidmaatschapskaart van Groei en Bloei mee te nemen.
Opgave voor deze excursie uiterlijk 20 april a.s. bij Ingrid Peters,Wolfsberg 63, 5721 HS Asten. tel.
0493-691563. Email: m.peters17@chello.nl
opgave eendagsexcursie 18 mei 2019 Gardenista
Naam:.......................................................................Adres..........................................................................
Woonplaats:......................................................... Tel.nr...................................................................
Totaal aantal personen.................................waarvan............personen geen lid.
De kosten voor deze dag zijn voor leden € 60,-- en voor niet leden € 65,-Opgave in volgorde van binnenkomst.

Lezing di. 19 maart over Vlinders door
Jos Mensen
De algemene lezing is over vlinders
door Jos Mensen. Deze is in het Klok
& PeelMuseum, Ostaderstraat 23,
Asten. Leden van Groei&Bloei hebben gratis toegang. Niet-leden betalen € 5,-- pp.Jos, geboren in EttenLeur, fotografeert al 25 jaar vlinders die bij ons
voorkomen.Om de gehele groeiwijze van eitje tot
vlinder te kunnen fotograferen kweekt hij sommige
soorten zelf op. Zo heeft hij dus uniek materiaal over
de leefwijze van de vlinders.Ook heeft hij wat los
materiaal bij zich van de vlinders zoals eitjes,cocons,
poppen en soms ook levende rupsjes.Aan het eind
van de lezing laat hij nog een korte AV-productie zien
over de mooiste vlinder: de Koninginnepage. Het is
beslist de moeite waard. Komen dus.

Privacy Verklaring (AVG)
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), van kracht sedert eind mei 2018,
zijn wij verplicht om personen van wie wij persoonsgegevens verwerken daarover te informeren. Een van
de belangrijkste verplichting uit de privacywetgeving
is dat wij als vereniging transparant moeten zijn over
wat wij met deze persoonsgegevens doen; dus aangeven waarvoor deze gebruikt worden..De uit werking
hiervan vindt U op onze website: www.asten.groei.nl
of www.someren.groei.nl. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact met ons op via E: info@asten.
groei.nl of telefonisch: Gerard Derikx 0493-693048.
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Indien onbestelbaar retour: Marsstraat 6, 5721 XW Asten
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