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Van de waarnemend voorzitter
In streeploos rood
neemt de zon afscheid
van de dag
die vertrekt in de tijd.
 
 
 
 
De vrijwilligersavond
was een groot succes.
Het indoor-curlen met
een natje en een droog-
je en steeds wisselen-
de tegenstanders leid-
de tot zowel hilariteit als fanatisme.
Het verstand op nul en lekker gezellig bezig zijn.
Vrijwilligers nogmaals bedankt, want jullie zijn immers
het bloed in de aderen van onze afdeling.
 
De zomer met al zijn droogte is eindelijk voorbij. De
hoop op een natte nazomer is ook vervlogen en de
buxusmot heeft diepe sporen achtergelaten. Geen
groeijaar, geen zomer van genieten, maar van pappen
en nathouden, een zomer van hard werken in de hoop
dat het groen overleeft.
Maar volgend jaar wordt het beter. Hoop doet immers
leven en de natuur heeft een enorm herstellend ver-
mogen.
 
Het programma van 2019 staat al weer in de steigers.
We denken al weer vooruit en zo worden onze nega-
tieve gedachten rond het afgelopen jaar als vanzelf
weer verdrongen door nieuw leven.                  
   
   Tienie Schutjens

 

Agenda  november-december 2018
Datum Tijd Aktiviteit Lokatie
Do 1 nov 20u Uitslagen voortuinenwedstrijd Groei&Bloei +                

uitreiking groenprijs Groei&Bloei
Centrum de Beiaard

Wo 7 nov 20u Herfstworkshop "Herfsttaart maken"                                  
voor de sier/vogels kerngroep vaste planten

Klok en Peelmuseum

Di 13 nov 20u Alg.lezing "De Levende Tuin" door Egbert Roozen Klok en Peelmuseum
Wo 14 nov 20u Thema-avond Bloemschikken "Mist en Pikant" Klok en Peelmuseum
Do 15 nov 20u Thema-avond dendrologie "Eetbare planten" Klok en Peelmuseum
Di 20 nov 20u Kerstdemonstratie met Moniek Koopmans Centrum de Beiaard
Di 10 of    
ma 17 dec

20u Workshop Kerststuk maken bij Francé van Kemenade in
Ommel

Pastoor van Ervenstr 4

  Deadline inbreng copy editie jan-feb 2019: 15 dec. 2018  

Thema-bijeenkomst dendrologie 15 no-
vember 2018  Eetbare Planten

Het thema voor onze volgende bijeenkomst is “eetba-
re planten”.
We gaan het op deze avond niet hebben over de
welbekende groenten uit onze moestuin maar over de
vruchten die struiken en bomen voortbrengen. Verras-
send is ook dat bladeren en andere delen vaak
bruikbaar zijn.
Onze deskundigen Huub van den Boomen en Chris
van der Wurff zullen aanwezig zijn om ons wegwijs te
maken in deze wondere wereld van struiken en
bomen.
Zij kunnen adviezen geven over de keuze van een
nieuwe struik of boom die geschikt is voor jouw tuin.
Wat is er mooier dan een eigen eettuin.
Deze avond zullen we ook aandacht besteden aan
zaken die de bezoekers zelf inbrengen, zoals takken,
vruchten of ideeën over de verwerking ervan. Samen
kunnen we er zo weer een leerzame avond van
maken. Kom dus ook vooral zelf met vragen en
ideeën.  Ben aktief en breng zelf wat mee. Doen ....
De bijeenkomst is op donderdag 15 november 2018
om 20.00 uur in het museum Klok en Peel in Asten,
Ostaderstraat 23.
De entree is gratis voor leden van Groei & Bloei. Voor
andere belangstellenden die van harte welkom zijn
€ 2.--.

3



www.asten.groei.nl

Uitreiking groenprijs en prijzen voortui-
nenwedstrijd 2018

Op donderdag 1 november wordt de voortuinenwed-
strijd 2018 binnen de gemeenten Asten en Someren
afgesloten met de prijsuitreiking. Uit de 65 deelnemers
worden de winnaars per categorie (grote, middelgrote
en kleine voortuinen) bekend gemaakt.
Tevens wordt de creativiteitsprijs uitgereikt voor de
tuin, die opvalt door originaliteit.
Bovendien wordt op die avond de Groenprijs 2018van
Groei&Bloei Ast.Som. toegekend aan personen of
organisaties, die zich op vrijwillige basis inzetten voor
het openbaar groen of de groenbeleving in het alge-
meen promoten.
Voorafgaande aan de prijsuitreiking worden alle be-
oordeelde tuinen in beeld gebracht middels een Po-
werPointpresentatie met dit jaar extra aandacht voor
het thema hoog-laag.
De avond wordt afgesloten met een gratis loterij,
waardoor iedere aanwezige met een prijs naar huis
kan gaan. Ook belangstellenden zijn van harte wel-
kom.
De prijsuitreiking vindt plaats op 1 november 2018 in
Dienstencentrum De Beiaard, Pastoor de Kleynhof 21,
5721 CR Asten. Aanvang: 20.00 uur. De toegang is
gratis. De deelnemers worden persoonlijk uitgeno-
digd.

Workshop Herfsttaart maken voor de
sier en voor de vogels

Reeds in het vorige
info.blad was opge-
nomen  dat op woens-
dag 7 november a.s.
weer een herfsttaart
gemaakt kan wor-
den voor de sier en
voor de vogels. Dit
gebeurt met allerlei

vruchten, bloemen en bladeren.  Af en toe bijwerken
en je kunt er de hele winter van genieten. Het blijft
leuk om te doen met z’n allen.
Deelnemers kunnen zich nog opgeven bij Anita
Nijssen tot 4 november.  Mailen: nijss356@planet.
nl.
Wat iedereen zelf mee moet brengen is: een platte
schaal, elke vorm is prima, doorsnede ongeveer 30
cm en een snoeischaar
Ook kun je zelf decoratieve materialen (uit je tuin)
meebrengen.
In de pauze kunnen we genieten van een kop kof-
fie/thee met iets lekkers. De eigen bijdrage is € 5,--
p.p. voor leden van Gr&Bl en € 10, --  voor niet-le-
den. Aanvang 20.00 uur in de educatieruimte van
het Klok en Peelmuseum, Ostaderstraat 23, Asten.
 

Kerstdemonstratie met Moniek
Koopmans

Groei en Bloei Asten
Someren organiseert
een kerstdemonstratie
op di. 20 november  in
Dienstencentrum “de
Beiaard”, Pastoor de
Kleynhof 21 5721 CR te
Asten; aanvang 20u.
Moniek is een ervaren
bloemist , arrangeur en
docente.

Je kunt bij haar terecht voor het verzorgen van rouw-
werk, bruidswerk en natuurlijke creaties. Ze geeft
bloemenshows  en verzorgt advisering/ trainingen op
scholen Cita Verde College. In lottum verzorgt ze ook
de aankleding en heeft ze een eigen show.
Ook heeft ze een website Floral Dance Art  Inloggen:
www.floraldanceart.nl
Speciaal voor de komende feestdagen demonstreert
zij wat er allemaal mogelijk is om je eigen huis in
kerstsfeer te brengen.
De avond is voor iedereen toegankelijk: leden van
Groei en Bloei kunnen zo naar binnen en aan niet-
leden vragen wij een vergoeding van € 5,-- pp.  Het
belooft een inspirerende avond te worden.
 

Onderlinge wedstrijd kerngroep
bloemschikken

De kerngroep
bloemschikken 
houdt weer een
onderlinge wed-
strijd in samen-
werking met vo-
gelclub Zang en
Kleur. Datum:
zaterdag 10 en
zondag 11 no-
vember. Het Th-

ema is “alle snavels in de lucht”. De werkstukken
worden door het publiek gejureerd. Op zondag 11
nov.  wordt na 15.00 uur de winnaar  bekend gemaakt
en is de tentoonstelling afgelopen. Lokatie: Gemeen-
schapshuis “Hart van Heuze”, Past.Arnoldstr. 3 5725
AN Heusden. U kunt de tentoonstellling bezoeken op
za. 10nov. 13-22u. en op zo. 11nov van 10-15u.
Toegang is gratis.
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Alg.lezing “De Levende Tuin” door Eg-
bert Roozen

Di. 13 nov hebben wij een lezing over “De Levende
Tuin” door Egbert Roozen. Het gaat o.a. over een
duurzame en groene oplossing voor bijv. wateropvang
op piekmomenten,  het tegengaan van hittestress en
het afvangen van fijnstof.
Er worden nieuwe concepten ontwikkeld voor onder
andere groene tuinen, groene schoolpleinen en groen
in ziekenhuizen. Bij de aanleg van een tuin let je ook
op de leefmogelijkheden voor insecten/kleine dieren
en het hergebruik vam materiaal en planten.
Groen is belangrijk in relatie tot onze gezondheid en
de kwaliteit van ons leefmilieu. Zowel in onze tuin, op
het schoolplein, in de stad en in de natuur. De combi-
natie van groen met alles wat de tuin kan bieden, zorgt
letterlijk en figuurlijk voor leven in de tuin. Een nuttige
tuin, die bovendien ook mooi is.
Egbert Roozen, directeur Branchevereniging VHG,
komt ons enthousiast over deze ´groene boodschap´
vertellen. Hij is directeur van Branchevereniging VHG.
Deze vereniging behartigt de belangen van de onder-
nemers in het groen. (Vereniging van Hoveniers en
Groenvoorzieners)  
De lezing is in het  Klok en Peelmuseum, Ostader-
straat 23 5721 WC Asten; aanvang 20u. Leden van
Groei&Bloei hebben gratis toegang. Voor niet-leden
zijn de kosten € 5,-- pp.

Kerstworkshop  Gr&Bl  ma 17 dec.
2018  bij Fr.van Kemenade

Voor belangstellen-
den is er weer een
kerstworkshop. Hier
kunt zelf een prachtig
kerststuk maken onder
leiding van onze do-
cent Francé van Ke-
menade, Ommel.
Wat? We maken
samen een Kerst-
krans op steekschuim.
 

Waar? In de Pastoor van Ervenstraat 4 5724 AX
Ommel.  
Wanneer en hoe laat? Maandag 17 dec. aanvang
20 u.
Wie? Iedereen: leden en niet-leden zijn welkom. De
kosten zijn € 30,-- voor leden en € 35.- voor niet-
leden.  Graag overmaken vόόr 5 december op re-
kening  
NL09RABO 0103 650989 Groei & Bloei Asten So-
meren o.v.v. Kerstworkshop 2018
Opgeven vόόr 1 december bij Francé van Kemena-
de 06-54677308 of
Francevkem@hotmail.com

Plant van de maand november 2018
Platycodon grandiflo-
rus  ballonklokje
Het ballonklokje is een
vaste plant uit de Cam-
panula familie.
Ze gaat soms wat moei-
lijk aan de gang maar
als ze dat eenmaal is
gedraagt ze zich als
een gemakkelijke plant.

Ze heeft grijsgroen blad en in dit geval blauwe bloe-
men. Ze zijn er ook in roze en wit. De bloemen zijn 5
tot 8 cm groot. Als de bloemknop nog dicht is lijkt het
op een ballon; vandaar de naam. De bloemen bloeien
van juni tot augustus. Ze wordt 40 tot 60 cm hoog en
staat graag in de volle zon. De grond moet humusrijk
zijn zodat er voldoende vocht ter beschikking blijft. Ze
komt het beste tot haar recht in een grotere groep en
laat zich gemakkelijk combineren met andere vaste
planten.
Deze plant is vermeerderd door Diny van den Broek.  
Veel plezier ermee.          Anita Nijssen
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Zomerreis Engeland 2 t/m 8 juni 2019
Het komend jaar is een prachtige zomerreis naar Engeland
gepland. Het is ‘n 7-daagse reis   van 2  t/m 8 juni  2019.
De kosten zijn  € 950,--  incl. lunches en afscheidsdiner.
We doen de volgende tuinen en plaatsen aan:
Tuin van Carlos en Marie-Jeanne Strobbe in Merelbeke;  
Hidcote Manor in Hidcote Bartrim;
Kiftsgate in Chipping –Campden;  Ablington in Bibury;  

Batsford in Moreton-in-Marsh;
Bourton House in Bourton-on-the-Hill;    Sezincote in Moreton-in-Marsh;  
Packwood in  Lapworth;    Anne Hathaway in Stradford-up-on-Avon;    Snowhill in Snowshill;
Sudely in Winchcombe;      Sissinghurts in Cranbrook
 
Inschrijfformulier:  “Engeland   2019”    in volgorde van binnenkomst
Volledig invullen:
 
Naam: ..........................................     heer / mevr.
Roepnaam: ..................................     Voorletters ..........................
Adres: ..........................................     Geb. datum: ........................
Postcode: .....................................    Woonplaats: ........................
Tel: ...............................................    Mobiel: ................................
E-mail adres: .............................................................
 
Inschrijfformulier:    Engeland  2019 in volgorde van binnenkomst
Volledig invullen:
 
Naam: ..........................................     heer / mevr.
Roepnaam: ..................................     Voorletters ..........................
Adres: ..........................................     Geb. datum: ........................
Postcode: .....................................    Woonplaats: ........................
Tel: ...............................................    Mobiel: ................................
E-mail adres: .............................................................
 
Wenst reis- en/of  annuleringsverzekering      ja/nee   (doorhalen wat n.v.t. is)
De inschrijving is definitief als een aanbetaling is gedaan van
€ 200,-- per persoon vóór 1 febr. 2019 op rekening: NL09 RABO 0103650989
Ovv.  Groei & Bloei Asten-Someren   Zomerreis Engeland
Opgave voor deze reis bij Ingrid Peters, Wolfsberg 63, 5721 HS Asten.
Mail: m.peters17@chello.nl of tel. 0493-691563
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Jaarprogramma 2019 (1e halfjaar) 
Datum Tijd Activiteit Locatie
Wo 9 jan 20u. Thema-avond bloemschikken.                                            

Thema’s: 1 bloem/1 blad/1 tak en Glamour
Klok en Peelmuseum

Do 21 feb 20u. Thema-avond dendrologie. Klok en Peelmuseum
Di 22 jan 20u. Algemene lezing. Thema: Snoeien van fruitbomen Klok en Peelmuseum
Wo 13 feb 20u. Thema-avond bloemschikken.                                              

Thema’s: Valentijn en Feesten. Tevens Jaarvergadering
Klok en Peelmuseum

Do 14 feb 20u. Alg.Jaarvergadering met korte presentatie                          
over de zomerreis Tuinen Engeland

Klok en Peelmuseum

Wo 6 mrt 20u. Zadenverdeling vaste planten Klok en Peelmuseum
Wo 13 mrt 20u. Thema-avond bloemschikken.                                              

Draad technische Greor Lerch en met aluminium werken
Klok en Peelmuseum

Di 19 mrt 20u. Algemene lezing. Thema: Vlinders Klok en Peelmuseum
Di 16 apr 20u. Algemene lezing. Thema: Clematissen Klok en Peelmuseum
Wo 10 apr 20u. Thema-avond bloemschikken.                                         

Thema’s: Klemmen en Symbolische schikking
Klok en Peelmuseum

Do 18 apr  Excursie dendrologie  
Ma 6 mei 20u. Voorjaarsoverleg bestuur-kerngroepen Klok en Peelmuseum
Di 14 mei 19u. Algemene buiten-excursie  
Ma-avond     
mei-juni-juli

19u. Tuinbezoeken kerngroep vaste planten  

Wo 8 mei 20u. Thema-avond bloemschikken.                                          
Thema’s: Cadeau versieren en Wijnfles opmaken

Klok en Peelmuseum

15 t/m 19 mei  Deelname aan Gardenista  “Verbinding in het Groen” Kasteel Ophemert
8 t/m 16 juni  NationaleTuinweek Thema: “De Levende Tuin”  
Mei-augustus  Open tuinenestafette Oost Brabant  
2 t/m 8 juni  Meerdaagse zomerreis Engeland  
Zo 9 juni 11-17uOpen Tuinen (kerngroep open tuinen)  
Wo 12 juni 20u. Thema-avond bloemschikken. “verrassingsavond” Klok en Peelmuseum
Za 15 juni  Eendags Tuinenreis (kerngroep reizen/excursies)  
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Indien onbestelbaar retour: Marsstraat 6, 5721 XW Asten
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