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Van de waarnemend voorzitter
 
 
Gebukt
onder het gewicht van slak-
ken
verliest de hosta haar blad
en voelt zich naakt.
 
 
Tevreden terugkijkend op een geslaagde tuinenreis
naar Denemarken zullen de deelnemers inmiddels
hun dagelijkse gang hebben opgepakt. Op de aan-
staande reünie zullen ze ongetwijfeld hun hoogtepun-
ten samen herbeleven.
Het tuinseizoen nadert langzaam het einde. De
weelderige zomerbloei maakt plaats voor de meer
ingetogen herfstbloei. Ook het zomerweer laat zich
wegdrukken door de steeds eerder invallende avond.
 
De tijd van reflectie breekt aan. We kijken terug op het
afgelopen seizoen en in onze gedachten ontstaan
nieuwe plannen voor het komende tuinjaar. Onze
kerngroepen zijn al volop aan de slag met de opzet
en planning van hun activiteiten voor het volgende
jaar. Medio oktober moet immers de jaarplanning voor
2018 op hoofdlijnen al weer op poten staan. We

wensen hen daarmee veel succes.
 
Een donderwolk hangt boven de Zuid Nederlandse
Kampioenschappen Bloemschikken. Op dit moment
is nog geen Brabantse afdeling bereid om de organi-
satie van de ZNKB voor 2018 op zich te nemen. De
dreiging dat er in 2018 geen ZNKB plaats vindt, wordt
steeds reëler.  Maar wie weet … hoop doet
leven.                    
        Tienie Schutjens

Agenda medio sept. - medio nov. 2017  
Datum Tijd Aktiviteit Lokatie
Wo 13 sept 20u Thema-avond bloemschikken;                                            

"Alles uit de tuin; ook ondergrond en Kruisende lijnen"
Klok en Peel Museum

Do 21 sept 20u Thema-avond dendrologie; "Ander fruit" Klok en Peel Museum
Do 28 sept 20u Uitslagen voortuinkeuring Asten-Someren Centrum de Beiaard, Asten
Ma 2 okt 20u Najaarsoverleg bestuur-werkgroepen Klok en Peel Museum
Vr 6 okt  NK Bloemschikken Nieuwegein                                           

(Beursfabriek, Symfonielaan 5, 3438 EX)
Beursfabriek Nieuwegein

Wo 11 okt 20u Thema-avond bloemschikken;                                             
"Werken om de vaas/rijgen en Zonsondergang"

Klok en Peel Museum

Za 14 okt 13.30u Workshop Natuurlijke decoratie maken                               
(bij KnoopsDecoraties)

Beliënberkdijk 21,Someren)

Do 19 okt 20u Thema-avond dendrologie; "Boombasten deel 2" Klok en Peel Museum
Di 24 okt 20u Alg.lezing over Groene Daken                                          

(Sedumdaken) door Simpel Sedum, Venlo
Klok en Peel Museum

Wo 25 okt 20u Tuinenoverzicht + plantenverdeling                                     
door kerngroep Vaste Planten

Klok en Peel Museum

Za 28 okt 10-12u Knollenverkoop Dahlia's;                                                  
Volkstuinencomplex De Donckhof"

Volkstuinencomplex Someren

Wo 1 nov 20u Herfstworkshop Kerngroep vaste planten Klok en Peel Museum
Wo 8 nov 20u Thema-avond kengroep bloemschikken                                     

"Vlechten en Hangen/object)
Klok en Peel Museum

Do 16 nov 20u Thema-avond kerngroep dendrologie;                               
"Nieuwste inzichten in snoeien"

Klok en Peel Museum

Vr 1 dec  Deadline  inbreng copy editie medio dec 2017-jan 2018:  

Plant van de maand oktober 2017
Galtonia Candicans  Kaapse
hyacint
Deze Galtonia is een bolgewas
en ze bloeit van Juli tot Septem-
ber. De lange bloemstelen dra-
gen trompetvormige, zuiver
witte bloemen in luchtige tros-

sen.
Ze geuren heerlijk. Ze wordt 80-100 cm hoog en staat
graag op een zonnige plek in goede voedselrijke
grond. De bollen kun je 15 cm diep planten en in de
winter afdekken met een dikke laag blad. Je kunt ze
ook binnen overwinteren maar niet helemaal uit laten
drogen. Ze is tevens drachtplant en hommelplant.
Deze plant is vermeerderd door Frans van Eijk.
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Thema-bijeenkomst Kerngroep dendrolo-
gie Do. 16 nov.2017

Thema: Nieuwste inzichten in
snoeien
Fracture pruning, Breuksnoei,
Fractuursnoei, Stormschade-
snoei. Deze woorden kom je
tegen als het gaat om een nieu-
we manier van snoeien, nl. het
gecontroleerd laten afscheuren
van takken.
Ruben van Praag van Hoek Ho-
veniers: 'Fractuursnoei is een

manier om via een natuurlijk proces een binnenkroon
te helpen creëren, waardoor het cambium wordt ge-
triggerd en er meer knoppen uitlopen”.
Niet alle Nederlandse boomverzorgers lopen warm
voor deze techniek. In Engeland is er meer ervaring
mee. Wat zijn de voor- en nadelen voor de boom? Is
er ecologische meerwaarde? Kan men alle bomen op
deze manier snoeien? In welke situaties moet je dit
breuksnoeien toepassen?
Voor Willy van de Vorst een uitdagend onderwerp om
een aantal aspecten van deze nieuwe snoeimethode
met u te bespreken. En mogelijk wilt u hierna zelf met
deze methode aan de slag gaan!
Donderdag 16 november 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. 19 okt.2017

Thema: Boombasten
deel 2
Vorig seizoen hebben
we een wereldreis ge-
maakt door Europa,
Azië en Afrika om te
zien hoe prachtig boom-
basten kunnen zijn.

Riet van den Boomen neemt u opnieuw mee om de
reis te vervolgen door Oceanië en Amerika. Ook hier
zijn de meest bijzondere boombasten te vinden!
Donderdag 19 oktober 2017 in de filmzaal/educatie-
ruimte van het Klok en Peel Museum, Ostaderstraat
23 in Asten. Aanvang 20.00u.
Toegang niet-leden € 2,--
 

Thema-bijeenkomst Kerngroep dendrolo-
gie Do. 21 sept.2017

Thema: Ander fruit
Chris van der Wurff en
Huub van den Boomen
laten ons kennismaken
met “Ander fruit”. Wat is
er allemaal eetbaar in
houtige gewassen? En
dan niet de bekende

soorten, maar vooral de onverwachte dingen.
Wat te denken van prairiebanaan of appelbes, eetba-
re meidoorn uit Mexico of
waar pijnboompitten vandaan komen.
Maar ook de echte smaak van wilde vruchten, dus niet
gezoet of
aangepast aan onze smaak! Of andere eetbare delen
van planten zoals het blad of het jonge schot en de
bloemen.
Mogelijk hebt u zelf thuis ook iets niet alledaags op dit
gebied. Breng het mee en laat anderen er ook mee
kennismaken!
Donderdag 21 september 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. 21 dec.2017

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.
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Prijsuitreiking Groei&Bloei Voortuinen-
wedstrijd 2017

De voortuinenwedstrijd 2017 binnen de gemeenten
Asten en Someren wordt afgesloten op 28 september
met de prijsuitreiking.
Uit de deelnemers worden de winnaars per categorie
(grote, middelgrote en kleine voortuinen) bekend ge-
maakt.
Tevens wordt de creativiteitsprijs uitgereikt voor de
tuin, die opvalt door originaliteit.
Bovendien wordt op die avond de Groenprijs 2017
toegekend aan personen of organisaties, die zich op
vrijwillige basis inzetten voor het openbaar groen of
de groenbeleving in het algemeen promoten.
Voorafgaande aan de prijsuitreiking worden alle be-
oordeelde tuinen in beeld gebracht middels een Po-
werPointpresentatie.
De avond wordt afgesloten met een grote gratis lote-
rij, waardoor iedere aanwezige met een prijs huis-
waarts kan gaan.
Ook geïnteresseerden zijn op deze avond van harte
welkom.
De prijsuitreiking vindt plaats op 28 september 2017
in Dienstencentrum De Beiaard, Pastoor de Kleynhof
21, 5721 CR Asten. Aanvang: 20.00 uur. Toegang
gratis.
 

Workshop Herfsttaart voor de sier en
voor de vogels wo. 1 nov. 20u.

Op woensdag 1 november a.s. gaan we weer een
herfsttaart maken om op de buitentafel te zetten.
Met allerlei vruchten, bloemen en bladeren wordt
de taart mooi om naar te kijken maar ook lekker voor
de vogels. Af en toe bijwerken en je kunt er de hele
winter van genieten.
Deelnemers kunnen zich opgeven bij Anita Nijssen
van 16 tot 28 oktober.  Telefoon : 0493-496372 of
mailen: nijss356@planet.nl.
Wat iedereen zelf mee moet brengen is : een platte
schaal doorsnede ongeveer 30 cm en een snoei-
schaar Ook kun je zelf decoratieve materialen (uit
je tuin) meebrengen. In de pauze kunnen we genie-
ten van een kop koffie/thee met iets lekkers.
De eigen bijdrage is € 5,-- p.p.voor leden en € 10,-- 
voor niet-leden.
Aanvang 20.00 uur in de educatieruimte van het
Klok en Peel museum Asten.

Workshop Decoratie maken bij
Knoops, Decoraties, Someren

Datum: za. 14 okt bij
Knoops, Decoraties, So-
meren.
We gaan onder leiding
van Loes een mooie na-
tuurlijke decoratie maken.
U moet zelf een pot of
schaal meebrengen; mag
niet groter zijn dan 40 x 40
cm. Opmaak ca.. 70 cm in
de hoogte of horizontaal.
Er liggen verschillende
takken en natuurlijk mate-
riaal klaar om aan de slag
te gaan. Locatie: Decora-
tietakken Knoops, Beliën-
berkdijk 21 5712 SE So-

meren. Aanvang 13.30u. Kosten € 27,50 voor leden
Gr&Bl; voor niet-leden € 30,--. OPGAVE: vóór 1
oktober bij Maria Hendrikx tel 0493-494041 of mail
gamhendrikx@hotmail.com
 

Nieuws van de kerngroep “Dahlia’s”
Maandag  4 september
werden alle dahlia’s ge-
sneden. Ze waren be-
stemd voor het ziekentri-
duüm dat plaatsvond op
5, 6 en 7 september.
Zaterdag 28 oktober

2017 van 10-12u. is de Dahliaknollenverkoop op het
Volkstuinencomplex Someren (langs de prov.weg
Someren-Heeze)
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Samenwerking Kerngroep bloemschik-
ken met Vogelvereniging Zang en Kleur
In het weekend van 11 november 2017 staat de vo-
gelkeuring weer voor de deur. Onze  kerngroep
Bloemschikken werkt al zeker 15 jaar samen aan dit
evenement met de vogelvereniging. Er worden
bloemstukken gemaakt in een thema dat betrekking
heeft op de vogels. Het is de moeite waard om de
combinatie van vogels en bloemen te komen bekijken.

Iedereen is van harte welkom in het Hart van Heusden:
zaterdag 11-11-17 van 13 tot 22 uur en zondag
12-11-17 van 10 tot 15 uur. Adres Pastoor Arnoldstraat
3 5725 AN Asten / Heusden.
Kerngroep Bloemschikken

Potjes, vaasjes, bakken en schalen voor
bloemschikken
De leden van kerngroep Bloemschikken hebben de
afgelopen jaren van veel mensen oude vazen en
potten gekregen om eventueel in te bloemschikken.
De voorraad is nu meer dan voldoende. Wij willen
iedereen bedanken die aan ons denkt, maar nu willen
we vragen om geen potjes, vaasjes, bakken en
schalen meer af te geven. (ze kunnen eventueel naar
ONA of Een Aarde)
Hartelijk dank voor jullie medewerking.    
Kerngroep Bloemschikken

Tuinenoverzicht en plantenverdeling
Kerngroep Vaste planten

Woensdag 25 oktober a.s. laten we zien welke tuinen
we afgelopen zomer bezocht hebben; nl de kwekerij
van Mark Verstappen te Someren, de natuurtuin van
Joke en Wiebe van Muijen te Someren-Heide, Hoop
op Zegen te Altweerterheide, de tuin van Marc van
Hulsen te Nederweert en de Dahliatuin te Helmond.
Verder organiseren we een plantenverdeling. Mensen
die hier graag planten voor willen inbrengen kunnen
die in potjes ( of plastic zak ) aanleveren op 25 oktober
vanaf 19.15 uur in het Klok en Peelmuseum, Ostader-
straat 23, Asten. We hopen op een mooi aanbod.
Er mogen maximaal 6 planten per soort ingebracht
worden.
I.v.m. mijn vakantie kan iedereen zijn/haar aanbod
opgeven via E-mail of een duidelijke lijst in de brieven-
bus stoppen op Hoeksestraat 25 te Someren. Zeker
voor 14 oktober zodat ik nog voldoende tijd heb om
de presentatie te maken. Vermeldt de plantensoort en
het aantal dat je mee gaat brengen naar de verdeling.
(telefoneren kan helaas niet)
E-mail: nijss356@planet.nl  of Hoeksestraat 25 So-
meren.
Deze planten worden die avond gratis en zo eerlijk
mogelijk verdeeld onder de leden.  Niet-leden betalen
€ 5,--. Aanvang 20.00 uur. Tot dan!    Anita Nijssen
 

Uitnodiging reünie reis 2017 en info. zomerreis 2018
Ook dit jaar zijn we met Groei& Bloei Asten-Someren  op reis
geweest. De meerdaagse reis was van 2 t/m 8 juli 2017 en
ging naar Denemarken. Voor deelnemers is er een reünie op
wo. 20 september a.s. Op deze avond kijken wij terug naar
deze geslaagde reis. Ook wordt dan de nieuwe reis voor 2018
bekend gemaakt en nader toegelicht. Die reis gaat naar
Frankrijk.

Mocht u het komend jaar geïnteresseerd zijn in een mooie gezellige meerdaagse groeps- tuinenreis van
Groei&Bloei kom dan naar de reünie. Dan krijgt u al een voorproefje en verdere bijzonderheden .
Datum: woensdag 20 september 2017 om 20.00 uur in het Klok en Peel Museum,  Ostaderstraat 23, Asten.
Ik hoop u te kunnen begroeten. Ingrid Peters, kerngroep reizen,
Wolfsberg 63, 5721 HS Asten; tel.nr. 0493-691563  E: m.peters17@Chello.nl
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Ned.Kampioenschap Bloemschikken
2017; 6-8 okt.2017  Nieuwegein

Bloemschikken kan Span-
nend en Pikant zijn!
Het Nederlands Kampi-
oenschap Bloemschikken
voor amateurs (NKB) 2017
wordt gehouden op 6 okto-
ber 2017 in Nieuwegein in
de Beursfabriek.
Het thema is “Pikant” en
dan geschreven met het
wiskundige teken “pi”. Dit
thema dient duidelijk in het
te maken arrangement
naar voren te komen.

Dat wordt een pikante uitdaging!
Het kampioenschap kent 5 klassen in moeilijkheids-
graad: B-klasse, A-klasse, Select-A-klasse, Ere-klas-
se en Semiprof-klasse.
Er wordt een verrassings-arrangement gemaakt met
materialen die door de organisatie aangereikt worden.
Ook wordt er gewerkt met een thema-arrangement
(vrij werkstuk). Men maakt een bloemstuk dat past bij
het thema. De thema’s zijn in volgorde van de klassen:
vurig, beestachtig verbonden, pittige relatie, geome-
trische liefde en romantische spanning.
Bij de beoordeling zal men letten op: uitwerking van
het thema en originaliteit, de technische uitvoering,
afwerking en materiaalgebruik en als laatste de alge-
mene indruk. (Kleurgebruik en algemene vormgeving)
Van de afdeling Asten-Someren doen 12 personen
mee aan de wedstrijd, die er weer veel zin in hebben
om Spannend en Pikant werk te gaan maken!
Iedereen is van harte welkom om de resultaten te
komen bekijken!
De openingstijden zijn 7 en 8 oktober 2017 van 10.00
tot 17.00 uur
De locatie is de Beursfabriek, Symfonielaan 5, 3438
EX Nieuwegein
Toegang: 7,50 voor leden en 10,00 voor niet leden
van Groei en Bloei en kinderen tot 12 jaar gratis. De
kaartverkoop is ter plaatse en het parkeren is er gratis.
Afdeling Asten-Someren: Go! Go! Go!             Famke
 

Alg.lezing over Groene Daken (Sedum-
daken) door Simpel Sedum, Venlo; di.24
okt.’17.

We hebben deze
keer een bijzonder
interessante lezing
voor u in petto: nl.
over “Sedumdaken”.
In de huidige tijd zijn
optimale woningiso-
latie en groene ener-
gie niet meer weg te

denken randvoorwaarden voor het leefmillieu; ook in
partkulier opzicht en dus ook voor ons, Groei&Bloei--
liefhebbers. Daarom deze interessante lezing deze
keer.        
Datum: di. 24 okt. 2017 20u. in het Klok en Peelmu-
seum, Ostaderstraat 23 Asten 5721 WC. Leden van
Groei&Bloei hebben gratis toegang; voor niet-leden
zijn de kosten € 5,-- pp. De lezing wordt verzorgd door
een vertegenwoordiger van SimpelSedum, Venlo.
Website: www.simpelsedum.nl     Uitvoerigere infor-
matie vindt u op deze website.  
 
Info. over Sedum-daken:
Sedum is een mooi alternatief voor bitumen, kiezel-
dak, golfpaten of simpel aarde en onkruid. Juist in
stedelijke gebieden met een hoge mate van bebou-
wing is het prachtig als er meer bloeiende planten
komen. Ook direct op de aarde als onderbeplanting
en tegen onkruid is Sedum een schitterend alternatief.
Door het aanbrengen van Simpel Sedum wordt er een
natuurlijke isolatielaag op uw dak aangebracht. Dit
geeft een behoorlijke verkoelende werking in de zomer
(als een kelder). Hierdoor krijgt u bij warm weer een
frisser binnenklimaat. Heeft u airconditioning dan
bespaart u ook hierop door minder stroom te gebrui-
ken. Een groen (sedum)dak absorbeert ook  het om-
gevingsgeluid. De isolatie tegen contactgeluiden (dus
binnen) is verbluffend. Regen en hagel geven geen
direct geluid meer in de leefruimte. Dit wordt als erg
prettig ervaren, vooral als je van klassieke muziek wilt
genieten.
Graag zullen wij u ontmoeten op bovenstaande lezing.
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Indien onbestelbaar retour: Marsstraat 6, 5721 XW Asten
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