
Maak een mooie Herfstwandeling.  Het kan nu nog ......
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Agenda medio nov. 2017 - januari 2018
Datum Tijd Aktiviteit Lokatie
Do 16 nov 20u Thema-avond kerngroep dendrologie;  Thema:                                  

"Nieuwste inzichten in snoeien"
Klok en Peel Museum

Di 21 nov 20u Alg.lezing over driedimentionale diaseries (Engelse tuinen) Klok en Peelmuseum
Wo 13 dec 20u Thema-avond bloemschikken. Thema: "Vrij staan compositie" Klok en Peelmuseum
Do 14 dec 20u Workshop Kerststuk maken bij Francé van Kemenade, Ommel Past.v.Ervenstr. 4
Di 19 dec 20u Inloop avond kesrtstukjes maken                                                

onder begeleiding van de kerngroep bloemschikken
Centrum de Beiaard,
Asten

Do 21 dec 20u Thema-avond kerngroep dendrologie.                                           
Thema: "Bomen voor de toekomst"

Klok en Peelmuseum

Di 16 jan 20u Alg.lezing over Kamerplanten door Martijn Verberne Klok en Peelmuseum
Do 18 jan 20u Thema-avond kerngroep dendrologie. Thema: Meststoffen Klok en Peelmuseum
Do 8 feb 20u Alg.Jaarvergadering;                                                                        

  na de pauze info. over de zomervakantiereis Frankrijk
Klok en Peelmuseum

Za 24feb 13-17uWorkshop Tuinbeeld maken (Diny van Santvoort) Hollestraat 3 Someren

  Deadline inbreng copy editie februari-maart 2018: 15 jan. 2018  

Van de waarnemend voorzitter
Uitgemergeld
valt het verstoten blad
en vaart over de spiegel van het
water
om langzaam te verdrinken
in de cirkel van het leven.
 

Het einde van het jaar nadert. Een moment om na te
genieten van positieve ontwikkelingen, een moment
ook om waardering uit te spreken voor alle vrijwilligers
binnen onze afdeling.
Zonder de andere kerngroepen tekort te doen, zijn we
natuurlijk trots op de kerngroep bloemschikken. Onze
bloemschiksters scoorden immers super op landelijk
niveau tijdens de Nederlandse kampioenschappen.
De stijgende deelname aan bloemschikcursussen
geeft bovendien garanties voor de toekomst.
De kerngroep voortuinenwedstrijd kent al voor het 2de
jaar een toename van het deelnemersaantal. Boven-
dien kan de kerngroep door uitbreiding het komende
jaar weer op volle sterkte aan de slag.
De kerngroep Opentuinendag gaat voor het 2de jaar
samen met de afdelingen van Oost-Brabant weer een
opentuinenestafette organiseren, waardoor de open-
tuinendag in onze regio een extra dimensie krijgt.
Alle vrijwilligers binnen de kerngroepen bedanken we 
voor de tijd en energie, die ze ook het afgelopen jaar
weer hebben geïnvesteerd. Ook is een bedankje op
zijn plaats voor al onze leden. Door met belangstelling
de opgezette activiteiten  te bezoeken spreek je im-
mers zonder woorden waardering uit naar al onze
vrijwilligers.Tenslotte wens ik iedereen een groen en
gezond 2018. Laat het weer een jaar worden van
samen genieten.    Tienie Schutjens

Plant van de maand december  2017
Lobelia cardinalis   
scharlaken lobelia
Deze wintergroene
vaste plant houdt van
een plek in de zon of
halfschaduw. Ze bloeit
met prachtige bloed-
rode bloemen in een

lange aar van Augustus tot Oktober. Ze wordt onge-
veer 80 cm hoog.
De grond moet voldoende vochtig en voedselrijk zijn
in het bloeiseizoen. In de winter heeft ze het soms
moeilijk als het te nat is; afdekken kan dan helpen
maar na de vorst wel weer meteen vrijmaken.
Vooral mooi in de buurt van een vijver.
Deze plant is vermeerderd door Frans van Eijk.

Plant van de maand november 2017
Bouteloua gracilis    Mus-
kietengras
Dit prairiegras wordt on-
geveer 50 cm hoog.
Ze kan veel droogte ver-
dragen en staat graag
zonnig en op een open
plaats.  Ze bloeit van juli
tot september met opval-
lende bruinige aartjes

tussen groene grasblaadjes.
Ze is volledig winterhard maar houdt niet van natte
voeten in de winter.
Ze woekert niet en is gemakkelijk te combineren.
Deze plant is vermeerderd door Gusta de Beer.

3



www.asten.groei.nl

Alg.lezing over Kamerplanten door Mar-
tijn Verberne di. 16 jan. 2018

Datum: di. 16  jan. 2018 in het Klok en Peelmuseum,
Ostaderstraat 23 5721 WC Asten. Aanvang 20u.
Inhoud van de lezing: Martijn Verberne komt van
oorsprong uit Asten. Hij werkt bij Nizza in Venlo.
Hij zal vertellen over het ontstaan van het gebruik van
kamerplanten vanaf het ontstaan  en wie er mee be-
gonnen is. Ook vertelthij over soorten die werden
toegepast in een bepaalde tijd bijv. rond 1900. Verder
vertelt hij hoe je kamerplanten kunt toepassen in huis,
wat de trends zijn en de meest populaire planten.
Centrale thema: Kerstboom eruit kamerplant erin.
Leden van Gr&Bl hebben gratis toegang. Voor niet-
leden bedragen de kosten € 5,-- pp.

Kerstworkshop do. 14 december 2017
bij Fr.van Kemenade

Voor belang-
stellenden is er
weer een kerst-
workshop. Hier
kunt zelf een
prachtig kerst-
stuk maken on-
der leiding van
onze docent F-

rancé van Kemenade, Ommel.
Wat? We maken samen een Kerstkrans op steek-
schuim.  
Waar? In de Pastoor van Ervenstraat 4 5724 AX
Ommel.  
Wanneer en hoe laat? Donderdagavond 14 decem-
ber 2017;  aanvang 20 u.
Wie? Iedereen: leden en niet-leden zijn welkom. De
kosten zijn € 25,-- voor leden en € 27,50 voor niet-
leden.  Graag overmaken vόόr 5 december op re-
kening  NL09RABO 0103 6509 89 Groei & Bloei
Asten Someren o.v.v. Kerstworkshop 2017
Opgeven vόόr 1 december bij Famke Weerts
0495-453667 of  E: famkeweerts@concepts.nl
 

X-mas Event; Kerst bloemschikken bij
Groei en Bloei Asten Someren 2017

Op dins-
dagavond 
19 decem-
ber 2017
organiseert
Groei en
Bloei Asten
Someren 
een bloem-
schik avond
voor Kerst-
mis. Leden

hebben gratis toegang, niet leden betalen € 5, --. Het
wordt van 20 tot 22 uur in Dienstencentrum de Beiaard,
Pastoor de Kleijnhof 21, 5721 CR Asten.  
Iedereen brengt zelf een schaal of pot, eigen gereed-
schap en eigen kerstversiering mee. We gaan een
mooi stuk maken, eventueel met hulp van de leden
van de kerngroep bloemschikken.
We beginnen dit jaar eerst met een demonstratie: we
willen iedereen inspireren en doen 3 verschillende
stukken voor: een alternatieve kerstboom in pot, een
klassiek stuk op schaal en een wokkel gemaakt van
een strokrans. Er wordt weer gezorgd voor veel
kerstgroen. Wie zelf kerstgroen uit de tuin heeft, mag
dat zeker meebrengen.
Alles is welkom: takken van coniferen, groenblijvende
struiken, grassen, bessen, dennen, sparren, hulst,
eikels, dennenappels, enz.
Breng je vriend, vriendin of familielid mee dan maken
we er samen een heel gezellige avond van. En daar-
na kun je thuis van je mooie kerst-creatie genieten met
de feestdagen. Wij wensen jullie allemaal: Zalig
Kerstfeest en alle goeds voor 2018!
Namens de kerngroep Bloemschikken, Famke Weerts

Workshop “Tuinbeeld maken” op za.
24 febr 2018

We gaan onder begeleiding van
Diny van Santvoort een tuinbeeld
maken uit een gasbetonblok; de af-
meting van de steen is 10x20x60 cm.
We beginnen om 13.00 uur tot on-
geveer 17.00 uur. Locatie: Holle-
straat 3 5712 HB Someren. Het kan
wat uitlopen. Op YouTube vind je

onder “Beeld uit Cellebeton maken” leuke voorbeel-
den.  Het is de bedoeling dat je weet wat je wilt
maken. Dit  is voor Diny gemakkelijker.
De kosten zijn € 22.50 pp. voor leden van Gr&Bl. 
Voor niet-leden zijn de kosten € 27,50 pp.
Opgeven vóór 12 febr.  bij Maria Hendrikx tel
0493-494041 of mail gamhendrikx@hotmail.com

4



www.asten.groei.nl www.someren.groei.nl

Thema-avond Kerngroep dendrologie
do. 21 dec.2017

Thema: Bomen voor de toekomst
Huub van den Boomen zal ons een selectie laten zien
van bomen die niet alleen geschikt zijn voor de klei-
nere tuin, maar daarbij ook snoei goed kunnen ver-
dragen. Daarbij moeten ze zich kunnen handhaven in
een veranderend klimaat. Hij zal niet alleen aandacht
besteden aan nieuwe soorten die recent zijn geïntro-
duceerd, maar ook aan oude bekende soorten die nog
steeds de moeite waard zijn.
Donderdag 21 december 2017 in de filmzaal/educa-
tieruimte van het Klok en Peel Museum, Ostaderstraat
23 in Asten. Aanvang 20.00u.
Toegang niet-leden € 2,--

Thema-bijeenkomst kerngroep dendrolo-
gie Do. 18 jan.2018

Thema: Meststoffen
Waarom zouden we een tuin eigenlijk moeten bemes-
ten?
En hoe zouden we dat dan het beste kunnen doen?
Chemisch? Biologisch? En wat verstaan we dan onder
biologisch?
Een plant is in principe een lui wezen. Hij kan niet
zonder hulpstoffen.
Willy van de Vorst gaat vertellen over mycorrhiza, over
bodemschimmels, over plantenwortels, over symbio-
se en wat dat allemaal voor een plant kan betekenen.
Donderdag 18 januari 2018 in de filmzaal/educatie-
ruimte van het Klok en Peel Museum, Ostaderstraat
23 in Asten. Aanvang 20.00u.  Leden van Groei&Bloei
hebben gratis toegang. Toegang niet-leden € 2,--.

Plant van de maand januari 2018
Lychnis coronaria alba   witte
prikneus
Deze prikneus is een kortleven-
de vaste plant. Ze staat het liefst
op een arme droge kalkrijke
bodem. Ze wordt 60 tot 70 cm
hoog en staat graag in de volle

zon. Als ze op de goede plek staat zal ze zichzelf
uitzaaien. Ze bloeit met witte bloemen en de stengels
en bladeren zijn grijs en fijn behaard.
Deze plant is vermeerderd door Gusta de Beer.

Elmi van de Moosdijk vierdubbele winna-
res op het NKB 2017 en dus met verve
Nederlands Kampioen in de A-klasse

Groei en Bloei Asten
Someren heeft op het
Nederlands Kampioen-
schap Bloemschikken
voor amateurs 2017 in
Nieuwegein op 6 okto-
ber 2017 buitengewoon
gepresteerd!
Elmi van de Moosdijk
behaalde een eerste
prijs voor haar thema-
stuk: een thuis voor te
bereiden bloemwerk op
het thema Pi-kant en
dan met het wiskundige
teken Pi in het woordje
Pi-kant.  Tevens kreeg
ze de eerste prijs voor
originaliteit, de eerste-
prijs in haar klasse, de

A-klasse, en een eerste prijs van het publiek. Dit was
een nog niet eerder vertoonde prestatie! De mensen
van de bloemschikgroep, haar collega’s, waren dan
ook zeker trots op haar! Elmi zelf kon het op dat mo-
ment nog niet helemaal bevatten en was zeer aange-
naam verrast. Met 4 personen hielpen we haar om
haar prijzen in ontvangst te nemen. Wat een prestatie!
Zij was echter niet de enige prijswinnares:  Jeanne
Knapen won een derde prijs in de semiprof klasse en
Annie Koopmans won een derde prijs in de A-klasse.
Onze afdeling is super trots op al onze winnaressen
maar Elmi spant wel de kroon. Elmi vindt het leuk om
elke maand met ons mee te doen op de thema-avon-
den Bloemschikken en krijgt daar veel inspiratie van.
Gezellig samen met haar vriendin en de andere leden
is het een wederzijds beïnvloeden van elkaar en elkaar
uitdagen tot een steeds betere prestatie. Met dit mooie
resultaat op het NKB 2017 als gevolg.
Namens het bestuur en alle liefhebbers van bloem-
schikken binnen onze afdeling: VAN HARTE PROFI-
CIAT met de behaalde resultaten!
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Zomerreis Frankrijk 1 t/m. 7 juli 2018
Tijdens de zomer van 2018 gaan we naar de Loire in Frankrijk.
Ons hotel staat in Blois waarvan we iedere dag div. tuinen gaan
bezichtigen.
Per dag gaan we 2 tuinen bezoeken nl.:
Tuin Hoegaarden in Hoegaarden, Tuin Plessis in Sasnieres, Tuin
Roquelin in Meng-sur-Loire,
Tuin La Source in Orleans, Tuin Metamorphozes in Vallaire, Museum
v. Buuren in Ukkel,

Kasteel Cheverny in Cheverny, Kasteel Chenonceau in Chenonceaux,
Pagode Chanteloup in Amboise  en Aboretum des Grandes Bruyeres in Ingrammes.
 
De kosten bedragen van deze reis € 800,-- op basis van halfpension
toeslag 1-persoonskamer         € 150,--
kosten reisverzekering              € 14,-- p.p
kosten annuleringsverzekering € 50,-- p.p
 
Inschrijfformulier 7 daagse reis naar Frankrijk 1 t/m. 7 juli 2018
Opgave voor deze reis bij Ingrid Peters Wolfsberg 63 5721 HS Asten
Mail: m.peters17@Chello.nl of tel.nr. 0493-691563
Inschrijfformulier in volgorde van binnenkomst.
 
Volledig invullen:
Naam:.....................................................heer/mevr..........................................
Roepnaam:.............................................Voorletters........................................
Adres:.....................................................Geb.datum:........................................
Postcode:................................................Woonplaats.......................................
Tel:..........................................................Mobiel:..............................................
E-mail-adres:.......................................................
Volledig invullen:
Naam:.....................................................heer/mevr..........................................
Roepnaam:.............................................Voorletters........................................
Adres:.....................................................Geb.datum:........................................
Postcode:................................................Woonplaats.......................................
Tel:..........................................................Mobiel:..............................................
E-mail-adres:.......................................................
Wenst reis-en annuleringsverzekering     ja/nee      (doorhalen wat nvt. is)
De inschrijving is definitief als een aanbetaling is gedaan van € 200,-- p.p
vóór 1 febr. 2018.
Rabobank nr. NL09 RABO 013650989 o.v.v. Groei en Bloei Asten-Someren
Zomerreis Frankrijk 2018
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Jaarprogramma 2018 (1e halfjaar)
Datum Tijd Activiteit Locatie
Wo 10 jan 20u Thema-avond bloemschikken.                                                                          

Thema's: Wintersfeer en letter van je naam uitbeelden
Klok en Peelmuseum

Di 16 jan 20u Alg.lezing "Kamerplanten"door Martijn Verberne Klok en Peelmuseum
Do 18 jan 20u Thema-avond dendrologie. Thema: Meststoffen Klok en Peelmuseum
Do 8 feb 20u Alg.Jaarvergadering met korte presentatie over de                             

Zomertuinenreis Frankrijk
Klok en Peelmuseum

Wo 14 feb 20u Thema-avond bloemschikken.                                                        
Thema's: Valentijn en Omarming. Tevens Jaarvergadering

Klok en Peelmuseum

Do 15 feb 20u Thema-avond dendrologie. Thema: Vragenavond Klok en Peelmuseum
Za 24 feb 13-17u Workshop Tuinbeeld maken bij Diny van Santvoort  
Wo 7 mrt 20u Zadenverdeling kerngroep vaste planten Klok en Peelmuseum
Di 13 mrt 20u Alg.lezing "Zomerbollen, maand lang plezier"                                         

door Dineke Logtenberg
Klok en Peelmuseum

Wo 14 mrt 20u Thema-avond bloemschikken.                                                                    
Thema's: Werken met veren en Ritme in vorm en kleur

Klok en Peelmuseum

Do 15 mrt 20u Thena-avond dendrologie.Thema: Bonsai                                         
door Ruud van Doorn

Klok en Peelmuseum

Za/zo ..mrt  ZNKB  
Wo 11 apr 20u Thema-avond bloemschikken.                                                       

  Werken in een lijst zonder steekschuim en Omgekeerd
Klok en Peelmuseum

Di 17 apr 20u Alg.lezing "Bomen in kleine tuin en onderhoud"                            
   door Henry Kuppen

Klok en Peelmuseum

Do 19 apr  Excursie kerngroep dendrologie naar de Magnoliatuin in Leende  
Ma 7 mei 20u Voorjaarsoverleg bestuur-kerngroepen Klok en Peelmuseum
Di 8 of 15
mei

19u Algemene buiten-excursie  

Ma-avond
mei-juni

19u Tuinbezoeken kerngroep vaste planten  

Wo 9 mei 20u Thema-avond bloemschikken.                                                       
Thema's: Bloemenweide en Kruidenmandje

Klok en Peelmuseum

Do 17 mei 20u Buiten-excursie kerngroep dendrologie                                          
  naar de Biotopentuin Le Petit Paradis in Son

 

Zo 10 jun 11-17u Open Tuinen; kerngroep Open Tuinen  
Wo 13 jun 20u Thema-avond bloemschikken. Verrassingsavond Klok en Peelmuseum
Za 16 jun  Eendags Tuinenreis; kerngroep reizen/excursies  
1-7 jul  Meerdaagse Tuinenreis Frankrijk; kerngroep reizen/excursies  
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Indien onbestelbaar retour: Marsstraat 6, 5721 XW Asten
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