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Agenda  september-oktober 2018
Datum Tijd Aktiviteit Lokatie
Ma 3 sept 19u Tuinbezoek kerngroep vaste planten                                       

Kwekerij Muijderman,Veldhoven
Volmolenweg 9,
Veldhoven

Wo 12 sept 20u Thema-avond kerngroep bloemschikken.                                
Thema's: Rouwframe voor/met boeket en twijnen

Klok en Peelmuseum

Do 20 sept 20u     -
     

Thema-avond kerngroep dendrologie.                                          
Thema: Droogte (situaties en consequenties

Klok en Peelmuseum

Ma 1 okt 20u Najaarsoverleg bestuur-kerngroepen Klok en Peelmuseum
Wo 3 okt 20u Tuinenoverzicht + plantenverdeling; kerngroep vaste planten Klok en Peelmuseum
Wo 10 okt 20u Thema-avond kerngroep bloemschikken.                                    

  Samen een bloemstuk maken en van /voor pompoenenweek
Klok en Peelmuseum

Di 16 okt 20u Alg.lezing "Mooie borders / prachtige combinaties"                    
door Mw M v.d.Bosch

Klok en Peelmuseum

Do 18 okt 20u Thema-avond dendrologie (nadere gegevens volgen nog) Klok en Peelmuseum
Za 27 okt 10-12u Knollenverkoop kerngroep dahlia's (onder voorbehoud) Volkstuinen            

De Donckhof
Za 27 okt 14-16u Workshop bollenmand maken/vullen Wijnen perkplanten,

Someren
Do 1 nov 20u Uitslagen voortuinenwedstrijd Groei&Bloei                                  

     + uitreiking groenprijs Groei&Bloei
Centrum de Beiaard

Wo 7 nov 20u Herfstworkshop kerngroep vaste planten Klok en Peelmuseum
  Deadline inbreng copy editie nov-dec 15 okt. 2018  

Van de waarnemend voorzitter
DROOGTE
Zonder regen
brengt de zon
alleen
dorheid tot leven.
 
Letterlijk gebukt onder droogte en
extreem hoge temperaturen hebben,
bomen struiken en planten de zomer proberen te
overleven. Met wisselend succes, al dan niet dankzij
onze extra zorg. Klagen over de gevolgen van de
droogte lucht op, maar helpt niet echt. Ga op zoek
naar positieve elementen. Geniet van het onvoorstel-
bare herstellingsvermogen van onze planten, die na
de eerste regen een groeispurt hebben ingezet. De
ontstane kale plekken in onze tuin dagen nodigt ons
uit om deze op een creatieve manier weer op te vullen,
waardoor onze tuin weer een nieuwe uitstraling krijgt.
Pak deze uitdaging op. Bovendien is het een reden
om onze plantenruilbeurs / plantenverdeling in het
najaar te bezoeken, waar immers jaarlijks enkele
honderden planten van eigenaar wisselen. Daarnaast
gaat de kerngroep dendrologie een thema-avond
verzorgen rond “De gevolgen van extreme droogte”.
Bezoek ook deze en doe er je voordeel mee. Met steun
van en naar elkaar overleeft onze tuin ongetwijfeld de
afgelopen droge periode en kunnen we weer gaan
denken in termen van groei. En nu nog hopen op een
groeizame nazomer als extra steun.                          
       Tienie Schutjens.

Kerngroep dendrologie 3e plaats landelij-
ke blikvangersprijs Gr&Bl

Medio april jl. is de kern-
groep dendrologie aan-
gemeld voor de Blik-
vangersprijs 2018 van
Groei en Bloei onder de
titel “Van ondergescho-
ven kindje naar kern-
groep”.

Deze landelijke Blikvangersprijs wordt uitgereikt aan
afdelingen die op een speciale manier Groei en Bloei
onder de aandacht brengen.
Op 2 juni 2018 mochten Famke Weerts en Tienie
Schutjens tijdens de Algemene Vergadering van de
landelijke vereniging in Amsterdam namens de kern-
groep de derde prijs in ontvangst nemen.
De jury was lovend over:
•    De vernieuwende manier waarop kennis wordt
overgebracht.
•    Het specialistische programma, ook geschikt voor
gevorderden en professionals.
•    De verbreding van het activiteitenaanbod van de
afdeling.
•    Het stappenplan aan de hand waarvan ook ande-
re afdelingen kerngroepen kunnen opstarten.
Aan deze prijs was naast landelijke bekendheid en
een oorkonde ook een geldbedrag van € 500,- ver-
bonden. Leden van de kerngroep van harte gefelici-
teerd.
We zijn trots op jullie.
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Themabijeenkomst dendrologie do. 20
sept.2018 “DROOGTE”

We starten het nieuwe seizoen deze keer met ’n bij-
zonder actueel thema, nl. “Droogte, de ontstane situ-
atie en consequenties”. De bijeenkomst is op donder-
dag 20 september 2018 om 20.00 uur in de educatie-
ruimte van het museum Klok en Peel in Asten, Ost-
aderstraat 23. Voor leden van Groei&Bloei is de toe-
gang gratis. Voor niet-leden zijn de kosten € 2,-- pp.
Het voorjaar en de zomer waren zeer droog. Het tekort
aan regen was ruim 300 mm ofwel 30 emmers water
per vierkante meter. Overal om ons heen zien we nog
steeds de gevolgen. Soms lijkt het dat de herfst al is
begonnen. Voor een aantal struiken en bomen wellicht
met fatale gevolgen of toch niet?
In aanwezigheid van de deskundigen Chris van der
Wurff, Willy van de Vorst en Huub van den Boomen
wordt dit thema samen met de aanwezigen verder
uitgediept.
Aan bod komen onderwerpen als: hoe beschermen
bomen zich tegen droogte en wat zijn de gevolgen
daarvan?  Moeten we bomen en struiken gaan rooien
of zijn ze met snoeien nog te redden, of zijn er nog
andere mogelijkheden?
Is droogte een gevolg van, of een voorbode van een
klimaatverandering?
Wij hopen samen met de inbreng van de aanwezigen
op een levendige discussie met deskundige adviezen
waar iedereen zijn voordeel mee kan doen. Gezien
het thema hopen we / rekenen we op een flinke op-
komst.
Kerngroep dendrologie

Tuinenoverzicht en plantenverdeling;
kerngroep vaste planten

Woensdag 3  oktober a.s. laten we zien welke tuinen
we afgelopen zomer bezocht hebben; nl de tuin van
B en B de Bulders te Heeze, de tuin van familie
Pleunis te Weert, de tuin van familie van Eijk te So-
meren en de kwekerij van Muijderman te Veldhoven.
Verder organiseren we een plantenverdeling. Mensen
die hier graag planten voor willen inbrengen kunnen
die in potjes ( of plastic zak ) aanleveren op 3 oktober
vanaf 19.15 uur in het museum 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 25 september zodat ik nog voldoende tijd heb om
de presentatie te maken. Vermeld de plantensoort en
het aantal dat je mee gaat brengen naar de verdeling.
E-mail : nijss356@planet.nl  of Hoeksestraat 25
Someren
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

Verkoop Dahliaknollen Dahlia-kern-
groep za. 27 okt. 

De verkoop van  dahlia--
knollen, geteeld door
leden van onze Dahlia--
kerngroep,  is dit jaar op
za.  27 okt. 2018 van 10
tot 12u. Dit is de laatste
keer. De kerngroep stopt
met haar activiteiten
omdat er geen aanwas
van nieuwe leden is. De

lokatie  is natuurlijk het volkstuinencomplex “de
Donckhof”, Someren, gesitueerd a/d prov. weg
Asten-Heeze (Lieropsedijk). Graag wordt uw aan-
dacht gevraagd voor deze laatste verkoop-activiteit.
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Alg.lezing di. 16 okt “Mooie borders,
prachtige combinaties” door Martje van
den Bosch

Op di. 16 okt. a.s. hebben we een mooie lezing voor
u. Thema: “Mooie borders,  prachtige combinaties”
door Martje van den Bosch van de Tuinen in Demen.
Wat je mooi vindt is heel persoonlijk. Wat je in een tuin
graag ziet hangt daarnaast ook af van wat je graag
terug vindt in de tuin. De een wil rust en de ander zoekt
levendigheid. Toch kunnen we stellen dat de tuin
bevredigend voor het oog is,als er sprake is van een
zekere harmonie.
Tijdens de lezing hoort u welke aspecten daarin een
rol spelen, zoals kleur, vorm, herhaling, stijl, en op-
bouw en functies van beplanting.
Martje geeft daarbij handige tips and tricks voor zowel
nieuw te ontwerpen als bestaande borders om er in
uw eigen tuin mee aan de slag te gaan.
Martje studeerde filosofie in Nijmegen en was jaren-
lang verbonden aan de Avans Hogeschool te ‘s-Her-
togenbsoch. Sinds 2006 is zij fulltime met tuinen bezig.
Zij schrijft erover, ontwerpt voor anderen en werkt in
de Tuinen van Demen die zij met haar man heeft
ontworpen en aangelegd. Na de presentatie is het
mogelijk om het boek ‘’Beleving in de Tuin’’ te kopen
en te laten signeren.
De lezing is natuurlijk in het Beiaard en Natuurmuse-
um, Ostaderstraat 23 5721 WC Asten; aanvang 20u.
Leden van Gr&Bl hebben gratis toegang. Voor niet-
leden zijn de kosten € 5,-- pp.

Workshop Herfsttaart maken voor de
sier en voor de vogels

Op woensdag 7 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. Het blijft iedere keer weer leuk
om te doen met z’n allen.
 
Deelnemers kunnen zich 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 koffie/thee met
iets lekkers.
 
De eigen bijdrage is € 5,-- p.p. voor leden van Gr&Bl
en € 10, --  voor niet-leden. Aanvang 20.00 uur in
de educatieruimte van het Klok en Peelmuseum,
Ostaderstraat 23, Asten.
 
Tot dan ! Anita Nijssen
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Elzevlam 11, Asten

Past.van Ervenstraat 1, Ommel

Tuin Bergweg 42, Asten   

Tuin Hulterman 29, Asten 

Venbergweg 4, Asten   

Prachtige Tuinen tijdens Open Tuinen-
Dag Gr&Bl Ast.Som. 2018
Zondag 10 juni jl. was Open TuinenDag, georgani-
seerd door Gr&Bl Asten-Someren. Dit is ‘n jaarlijks
evenement; meestal op de 1e zondag van de maand
juni. De organisatie is in handen van de kerngroep
Open Tuinen, bestaande uit Leny Jansen en Frank
van Horne.
Een kleine foto-impressie van de deelnemende tuinen
- van elke tuin 1 foto – vindt u hieronder. Meer foto’s
vindt u op de website van Groei&Bloei Asten-Some-
ren. (www.asten.groei.nl of www.someren.groei.nl )
Het was prachtig weer die dag. Per fiets konden de
tuinen bezocht worden; de lengte van de route was
slechts ca. 7 km. Geschat wordt dat er ca. 350-400
belangstellende bezoekers zijn geweest. De reacties
na afloop en tijdens de bezichtiging waren bijzonder
positief; met veel komplimenten naar de organisatie
en de deelnemers. Een leuke verscheidenheid van
tuinen; naar grootte en inrichting/vormgeving; lande-
lijke tuin, zeer gevarieerde grote tuin met exoten en
grassen, kleine tuin met creatief gebruik/hergebruik
van materialen.
Bij de tuin a/d Venbergweg was een kleine pr-stand
geplaatst en verzorgden enkele leden van de kern-
groep bloemschikken (Mw Famke Weerts en Coryy
Verstappen) ook nog bloemschikdemonstraties.
Daags erna was er nog ’n korte “borrel”- en bezoek-
evaluatie bij restaurant De Grutter, Pr.Bernhardstr.
Asten. Samenvattend: ’n Leuk en leerzaam evene-
ment.
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Cursussen bloemschikken in het sei-
zoen 2018-2019

Programma cursus-
sen en workshop
Bloemschikken bij
Groei en Bloei Asten –
Someren: als je ge-
zellig wilt leren bloem-
schikken dan heb je
de keuze uit:

1.    Volledig verzorgde workshops die gegeven
worden in Ommel door Francé van Kemenade.
Alles ligt er voor je klaar: gereedschappen, bloe-
men, ondergrond en de koffie met iets lekkers erbij.
Je betaalt en je gaat met een eigengemaakt prach-
tig bloemwerk naar huis, iedere keer weer. Geschikt
voor beginners en gevorderden. Je betaalt € 145,-
als je lid bent of € 160,- als je geen lid bent van Groei
en Bloei voor 6 maanden; eenmaal per maand.
Opgeven en verdere informatie te krijgen bij fran-
cevankemenade@gmail.com
2.    Cursus waarbij je zelf alles mee brengt: zowel
beginners als gevorderden. Je bent vrij om materi-
aal te kopen of te plukken en kunt zo het bedrag zo
laag of zo hoog maken als je lief is. Het wordt ge-
geven in De Ruchte in Someren door Famke
Weerts. Je betaalt €  45,-- als je lid bent van Groei
en Bloei en € 60,-- als je geen lid bent. Je kunt ook
per les mee doen en dan betaal je € 10,-- per les.
Je gaat met een prachtig eigengemaakt bloemwerk
naar huis, iedere keer weer. Je hebt de eerste
donderdagavond van de maand cursus in oktober,
november, december, januari, februari en maart.
Opgeven en verdere informatie te krijgen bij
weertsfamke@gmail.com
Heb je zin en tijd om hedendaags bloemwerk te
leren maken dan ben je hartelijk welkom bij ons.
Neem je vriendin of vriend mee, dat maakt het erg
gezellig.

Datum uitslagen keuringen voortuinwed-
strijden 2018 nadert
Ook dit jaar houdt Groei&Bloei de bekende voortuin-
wedstrijden in Asten en Someren.  De laatste voorbe-
reidingen worden momenteel getroffen. Recent zijn
de foto’s gemaakt en de  verantwoordelijke keurmees-
ters zijn bezig met de afronding van de gehouden
keuringen. Ook dit jaar zijn er weer mooie tuinen, al
zijn de consequenties van de recente droogte en de
door de buxusmot aangerichte schade natuurlijk hier
en daar zichtbaar. Desondanks valt  er nog veel moois
te bewonderen. Totaal zijn er zo’n 65 deelnemers. De
presentatie van de uitslagen vindt plaats op do. 1 nov.
2018 vanaf 20u in Centrum de Beiaard, Asten. De
deelnemers ontvangen hiervoor nog een persoonlijke
uitnodiging. Mocht u ook interesse hebben voor
deelname: geef het even door aan Mw. Ingrid Peters,
Wolfsberg 63 5721HS Asten, tel. 0493-691563 of mail:
m.peters17@chello.nl    
 
Workshop bollenmand maken/vullen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eind oktober a.s. hebben we weer een leuke doe-
activiteit. We gaan een bollenmand maken/vullen
met voorjaarsbollen zoals tulpen, narcissen, kro-
kussen en blauwe druifjes. De mand word afgedekt
met violen zodat er in de winter ook wat bloeit.
Datum za. 27 okt van 14 tot 16 u. De kosten zijn
€ 25,-- voor leden van Gr&Bl en voor niet-leden
€  27.50. Locatie Wijnen perkplanten en zorgtuin-
derij, Vaarselstraat 46 5711 RE Someren
Opgeven bij Maria Hendrikx tel. 0493-494041 of
mail gamhendrikx@hotmail.com.
Graag vóór 4 okt. en betaling ook vóór deze datum
in verband met de inkoop van materialen.
Rekeningnr. M Hendrikx, NL50RABO0148008739
onder vermelding “Bollenmand Gr&Bl Ast.Som”.

Plant van de maand oktober 2018
Echinops sphaerocepha-
lus “Arctic Glow’
Kogeldistel
Het is een vaste plant die
ongeveer 80 cm hoog
wordt.
Grote kogelvormige  bloe-
men op lange stevige rood-
bruin vertakte bloemsten-
gels. De bloemkleur is zil-

verwit. De bladeren zijn zilvergroen en gestekeld.
Deze plant bloeit van Juli tot September. Ze houdt van
een droge warme zonnige plek die goed afwatert.
Insecten en vlinders zijn dol op deze plant.
Deze plant is vermeerderd door Anita Nijssen.
Veel plezier ermee! 
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Indien onbestelbaar retour: Marsstraat 6, 5721 XW Asten
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