Afdeling Asten - Someren
sept.-okt. 2019; jaargang 40 nr. 1

Schotse Hooglangers en bloeiende heide rond het Keelven
Someren

Landschapstuin Fam. van Lier, Meijel 19 sep. Alg.lezing Japanse Tuin 8 okt.
ZNKB Afd. Gr&Bl Waalwijk 6 okt. MET-Pro
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Voorwoord
De zomer ligt ongeveer weer achter ons. Het was
soms wel puffen geblazen niet ? En… het blijft veel te
droog niet ? Maar.. we zullen moeten leren leven met
de veranderingen van het klimaat. Dus geen gezeur
meer hierover. Ben vooral klimaatbewust.
Even terugkijkend naar afgelopen 1e halfjaar vallen
enkele puntjes op: vooreerst het geweldige tuinen-programma van zowel de kerngroep vaste planten als
open tuinen. ’n Geweldige keuze hebben jullie gemaakt dit jaar met hierop volgend ook ’n gigantische
publieke belangstelling. Dit is pas echte Groei&Bloei
promotie. Zo’n zelfde inzet lieten ook onze andere
kerngroepen zien: de vaste thema-avonden van het
bloemschikken en de workshops voor nieuwe geïnteresseerden, een mooi reizen-pakket en ook dendrologie timmerde flink aan de weg. En …natuurlijk ook
de voortuinkeringen in het voorjaar. Geweldig mensen, chapeau allemaal..
Het volgende verenigingsseizoen dient zich nu weer
aan. Het nieuwe jaarprogramma staat weer in de
steigers. Alle kerngroepen en ook Maria Hendrikx
hebben hun ideeën weer uitgewerkt; het gehele
raamwerk is nagenoeg rond. Het gonst weer volop
van de activiteiten.
Enkele voorbeelden voor de korte termijn: de ZNKB
Bloemschikken in Waalwijk-Driessen, de thema-avonden en de nieuwe workshops bloemschikken, de
alg.lezingen in sept. en okt. met nog een excursie
begin sept., de resultaten van de voortuinenkeuring

met ook weer de toekenning van de groenprijs van
Gr&Bl. dit jaar. Verder natuurlijk het tuinenoverzicht
met plantenverdeling van de kerngroep vaste planten
en de vaste workshop herfsttaart maken. En ..last buut
not least: de kerngroep dendrologie start het nieuwe
seizoen op met een alg. excursie met aansluitend ’n
thema-avond medio okt.
Samenvattend: er valt weer van alles te genieten de
komende tijd. Vooral doen dus… en… natuurlijk
komen. Het is opnieuw de moeite waard.
En ... zult u zich misschien afvragen: hoe zit het nu
met het bestuur, hoe verder? Nou.. we zijn er nog
steeds niet uit. Binnenkort hierover meer. Want een
ding is zeker. We kunnen en gaan zo niet verder.
Tot zover deze keer.
De redactie.

Activiteiten sept-okt. 2019
Datum
Tijd
Di 3 sep
19u
Wo 11 sep 20u

Activiteit
Buitenexcursie tuin Fam.Jaspers, Someren-Heide
Thema-avond loemschikken.
Thema's: Werken met afval en Hergebruik.

Locatie
Molenbrugweg 11
Klok en Peelmuseum

Do 19 sep

18u

Heldensedijk 17, Meijel

Wo 2 okt

20u

Excursie kerngroep dendrologie
(tuin Fam.van Lier, Meijel)
Tuinenoverzicht + plantenverdeling
kerngroep vaste planten
ZNKB Afd. Gr&Bl Waalwijk in de
Praktijkschool MET-Pro Waalwijk-Driessen
Najaarsoverleg bestuur-kerngroepen
Alg.lezing over de Japanse tuin door Cor van Gelderen
Thema-avond bloemschikken.
Thema's: Boeket frame van takken en
in het thema van/voor de pompoenenweek werken
Thema-avond dendrologie
"Eetbare planten / deel 3" dr Huub vd Boomen
Uitslagen voortuinkeuringen Asten-Someren
+ uitreiking groenprijs Gr&Bl
Herfstworkshop kerngroep vaste planten

Zo 6 okt
Ma 7 okt
Di 8 okt
Wo 9 okt

20u
20u
20u

Do 17 okt

20u

Do 31 okt

20u

Wo 6 nov

20u

Klok en Peelmuseum
Koetshuislaan 1, 5146 BA
Klok en Peelmuseum
Klok en Peelmuseum
Klok en Peelmuseum

Klok en Peelmuseum
Centrum de Beiaard
Klok en Peelmuseum

Deadline inbreng copy editie nov-dec 2019: 15 okt 2019
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Algemene lezing De Japanse Tuin di. 8
okt.2019

Op di. 8 okt a.s. hebben wij een alg.lezing over de
Japanse tuin. Deze wordt verzorgd door Cor van
Gelderen van kwekerij Esveld.
De lezing is in het Klok & PeelMuseum, Ostaderstraat
23, Asten; aanvang 20u. Leden van Groei&Bloei
hebben gratis toegang. Niet-leden betalen € 5,-- pp
Inhoud van de lezing: Japanse tuinen hebben een erg
herkenbare stijl. Er is immers niet één soort Japanse
tuin. Tijdens de lezing krijgen we niet alleen voorbeelden te zien van Japanse tuinen in Nederland maar
soortgelijke tuinen in Japan zelf. Ook natuurlijk van
planten die in deze tuinen zo graag gebruikt worden.
Zij zijn immers vaak de sfeermakers in deze tuinen.
Cor van Gelderen is adviseur en betrokken bij Japanse tuin in Glingendael en heeft ook de Japanse tuin in
de keukenhof ontworpen. Vanuit zijn kennis als kweker, verzamelaar en ontwerper vertelt hij hoe je zelf
zo’n tuin kunt maken geinspireerd op de Japanse
tuinkunst.
Want wist u dat ook in ons land deze Japanse benadering tot verbluffend leuke tuinen kan leiden ook in
een beperkte ruimte.

Afsluiting voortuinenwedstrijd 2019 +
groenprijs Gr&Bl

Op donderdag 31 oktober wordt de voortuinenwedstrijd van dit jaar binnen de gemeenten Asten en
Someren afgesloten met de prijsuitreiking. Uit de ruim
60 deelnemers worden de winnaars per categorie
(grote, middelgrote en kleine voortuinen) bekend gemaakt.
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Excursie kerngroep dendrologie do.19
sept.2019 - Park-bostuinDe aanvangstijd van de
eerstkomende activiteit (do.
19 september 2019 excursie naar de tuin van de
Fam. van Lier Meijel, Heldensedijk 17 5768 RK) is
18.00 uur ipv 19.00 uur!
Toelichting: Verdwalen in
een tuin. In deze 3 Ha.
grote park-bostuin zou het
kunnen. De tuin is ca. 25
jaar geleden aangelegd en
heeft zeer veel verschillende heesters en aparte bomen. De eigenaren laten de
tuin met "rust". Ook dhr. van Lier zelf kan ons heel wat
vertellen over de soorten bomen in zijn grote park-bostuin. Het is echt ’n pracht tuin voor liefhebbers van
bomen. De natuur mag het hier overnemen. Juist
daarom is het hier zo prachtig wandelen; een wandeltuin met een ziel die je moet ervaren. Iedereen kan
aan deze excursie deelnemen. Mocht u het niet meer
weten: we bezochten deze tuin ook al tijdens de Tuinen Estafette Ast.Som op zo. 9 jun. jl. Deelname is
gratis.

Tevens wordt de creativiteitsprijs uitgereikt voor de
tuin, die opvalt door originaliteit.
Ook wordt op die avond de Groenprijs 2019 van
Groei&Bloei Ast.Som. toegekend aan een personen
of organisatie, die zich op vrijwillige basis inzetten voor
het openbaar groen of de groenbeleving in het algemeen promoten.
Voorafgaande aan de prijsuitreiking worden alle beoordeelde tuinen in beeld gebracht via een PowerPointpresentatie.
De avond wordt afgesloten met een gratis loterij,
waardoor iedere aanwezige met een prijs naar huis
kan. Naast de deelnemers zijn ook andere belangstellenden van harte welkom. Zij kunnen zich zo al
oriënteren over evt. deelname in de toekomst.
De prijsuitreiking vindt plaats in Dienstencentrum De
Beiaard, Pastoor de Kleynhof 21, 5721 CR Asten.
Aanvang: 20.00 uur. De toegang is gratis. De deelnemers worden persoonlijk uitgenodigd.
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Ingezonden artikel “Zaadbommetjes” strooien Doe met ons mee.....
Zaadbommetjes maken Asten
Someren meer bio-divers,
kleurrijk en smakelijk
Doe aan guerilla gardening
of wordt een groene Zorro!
Diversiteit
De diversiteit in de natuur
is de verscheidenheid en
variatie: planten en dieren
vormen een biologisch
evenwicht. Ze hebben elkaar nodig. De mens is
erbij gekomen en in de natuur loopt de biodiversiteit daardoor terug. De mens
heeft heel veel plaats nodig; voor wonen, werken,
transporteren en niet in de laatste plaats voedsel. Ook
onze gezondheid is aan het achteruit gaan. Diversiteit
komt daardoor in de knel. Gelukkig zijn er steeds meer
mensen die een handje willen helpen om de diversiteit
weer groter te maken.
Help mee
Een zaadbommetje is een handje zaadjes die verpakt
zijn in een hoopje klei of zand. Dat wordt ergens neer
gelegd, of gegooid; vandaar de naam bommetje. Als
je de plek vochtig houdt, gaan de zaadjes ontkiemen
en gaan er plantjes uit groeien. Dus geef ze regelmatig water. Bloemenzaad-bommetjes geven planten die
voor hun bloemen gewaardeerd worden. En niet alleen door mensen om ernaar te kijken. Zeker zullen
insecten deze bloemen bezoeken om er hun voeding
en nectar te vinden. Of hun eitjes op te leggen. Zo help
je ook mee om de insecten weer meer kansen te
geven.
De Lente
In de lente ontkiemt zaad snel. Dus is de lente bij
uitstek geschikt om zaadbommetjes te strooien. Het
is extra leuk als je kinderen ook mee laat genieten en
ze leert kijken en ontdekken hoe de zaadjes gaan
groeien. Gelukkig “weten” zaden zelf wanneer ze
kunnen kiemen, dus als je in de zomer of de herfst wilt
zaaien, dan kan dat soms ook.

Boomspiegel en braakliggend stukje grond
In heel veel straten en op veel pleinen staan bomen.
De plek op de grond die een boom inneemt rondom
te stam, noemen we de boomspiegel. Een boom moet
eigenlijk een grote boomspiegel hebben om zich helemaal goed te voelen. Maar een kleinere boomspiegel voldoet in een stad ook. Meestal is het onkruid wat
er groeit: maar als je op die plek de grond wat los
maakt met een klein schopje of harkje, dan kan daar
een zaadbommetje heel goed tot ontwikkeling komen!
Ook zijn er soms braakliggende stukjes grond in een
dorp of stad: ook die kun je met zaadbommetjes
omtoveren tot een natuurlijk plekje waar je blij van
wordt.
Eetbare planten en bloemen
Natuurlijk kun je ook zaadbommetjes maken van zaad
van groenten en kruiden. Dat zorgt voor nog een andere dimensie: je kunt er niet alleen van genieten om
naar te kijken maar ook om aan te ruiken en te proeven!
Of gewoon om te kijken wat er met een slaplantje
gebeurt als het niet wordt opgegeten. Hoe ontwikkelt
dat slaplantje zich tot een volwassen plant en hoe ziet
de bloei eruit? Dat is een verrassing, voor zowel kinderen als volwassenen!
Groei en Bloei Asten Someren en zaadbommetjes
Wij zijn eigenlijk benieuwd of zaadbommetjes strooien
iets is waar meer mensen in Asten Someren plekjes
voor weten en daar zaad willen zaaien. Geef je reactie als je er meer over wilt weten of als je zaadbommetjes wilt krijgen. Het is ook fijn als we weten of je
zaad voor insecten en bijen wilt, of voor eetbare
planten of voor bloemen voor de sier.
Dan kunnen wij aan de slag gaan om ervoor te zorgen
dat vanaf februari zaadbommetjes uitgedeeld kunnen
gaan worden.
Wordt ook een guerilla gardener of een groene Zorro
door Groei en Bloei Asten Someren!
Reageer aub. Ons reactie-mailadres: info@asten.
groei.nl

www.someren.groei.nl
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Ingezonden artikel Henk Vermeulen Imkervereniging ‘Wilgenroosje

Tuinenoverzicht en plantenverdeling
kerngroep vaste planten

Hieronder ’n ingezonden brief van Imkervereniging ’t
Wilgenroosje, Budel-Maarheeze
“We zijn als imkervereniging `t Wilgenroosje nog uitermate blij dat we de groenprijs 2018 gewonnen
hebben. Het was wel een beetje sneu om er net de
hoofdprijs vandoor te gaan van een van onze leden
op de uitreiking van de groenprijs, maar ikzelf heb
gewoon en lot getrokken.
Groei en Bloei is een prachtige vereniging en dan
bedoel ik met name Groei en Bloei Asten Someren.
Na de uitreiking ben ik lid geworden van uw vereniging.
Niet dat ik veel bij zal kunnen dragen aan de vereniging
omdat ik het te druk heb met De Immenhof.
Maar misschien is het een keer een optie om met Groei
en Bloei De Immenhof te bezoeken.
Voor koffie en thee wordt dan uiteraard gezorgd.
Nu schrijf ik deze mail niet voor niets aan de redactie
van Groei en Bloei Asten Someren.
Bijgevoegd een snelle tekst van mij gemaakt en en
mooie foto voor eventueel in het clubblad.
Zelf heb ik niet zoveel verstand van alle soorten
planten maar internet doet veel kennis vergaren. 33
Jaar terug hebben we de Immenhof aangelegd en een
boompje geland. Hij bloeit nu voor het eerst uitbundig.
Met vriendelijke groet Henk Vermeulen

Woensdag 2 oktober a.s.
laten we zien welke tuinen
we afgelopen zomer bezocht hebben, nl de tuin
van Wiel Linssen, familie
Parren, Francis Bruekers
en kwekerij de Kleine
Oase.Verder organiseren we een plantenverdeling.
Mensen die hier graag planten voor willen inbrengen
kunnen die in potjes (of plastic zak) aanleveren op 2
oktober vanaf 19.15 uur in het museum Asten. We
hopen op een mooi aanbod. Er mogen maximaal 6
planten per soort ingebracht worden.
Het zou fijn zijn als iedereen zijn/haar aanbod opgeeft
via E-mail of een duidelijke lijst in de brievenbus
stopt/afgeeft op Hoeksestraat 25 in Someren. Zeker
vóór 23 september 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.
E-mail : info@ons-paradijs.nl of Hoeksestraat 25
Someren
Deze planten worden die avond gratis en zo eerlijk
mogelijk verdeeld onder de leden. Voor niet-leden zijn
de kosten € 5,-- Aanvang 20.00 uur. Tot dan!
Locatie: Klok & Peelmuseum, Ostaderstraat 23,
Asten. Anita Nijssen

Deze 33-jarige en ongeveer twaalf meter hoge " Echte
Tulpenboom" op De Immenhof staat voor het eerst
uitbundig in bloei. De boom
heeft momenteel honderden prachtige gele bloemen van 7 tot 10 cm in
doorsnede met een bijzonder mooi hart. De Echte Tulpenboom hoort tot de
Magnolia familie. Deze soort tulpenboom ( Liriodendron ) is ooit vanuit het zuidoosten van de Verenigde
Staten in Europa ingevoerd.

Thema bijeenkomst dendrologie 17 oktober 2019

Excursie tuin Fam.Jaspers, Som.-Heide
3 sept.
Op dinsdag 3 sept. hebben we een excursie naar de
tuin van de Fam. Jaspers in Someren-Heide. Het is
een keurig nette tuin, zelf aangelegd door Francien.
Het is een boerentuin met veel verstopte perken, veel
bloemen en een kleine vijver. Verder ook nog een
rotstuintje en een heel gezellig terras met veel zinken
teilen en gieters vol met garaniums. In sept. is het hier
prachtig met de vele verschillende hortensia’s. Er is
een mooi uitzicht achter het huis op het Weerterbos.
Adres Fam Jaspers, Molenbrugweg 11 5712 RC
Someren-Heide. We beginnen om 19.00u.
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Thema: “eetbare planten”
Deze avond gaat over bomen en
struiken die vruchten of zaden
voortbrengen die eetbaar zijn.
Bovendien blijkt dat ook andere
delen bruikbaar zijn voor consumptie zoals bv bladeren om thee van te maken. Voorts zijn er volop manieren om de oogst te verwerken tot allerlei heerlijke
lekkernijen.
Onze deskundigen Huub van den Boomen en Chris
van der Wurff zullen aanwezig zijn om ons wegwijs te
maken in deze bijzondere 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 mensen zelf inbrengen, zoals takken,
vruchten of ideeën over de verwerking ervan. Samen
kunnen we er weer een leerzame avond van maken.
De bijeenkomst is op donderdag 17 oktober 2019 om
20.00 uur in 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.Kerngroep dendrologie Groei & Bloei Asten/Someren
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ZNKB (Zuid.Ned.Kampioenschap Bloem- Workshop herfsttaart maken voor de sier
en de vogels
schikken) 2019

Op zondag 6 oktober 2019 organiseert de werkgroep
ZNK Bloemschikken in samenwerking met Groei &
Bloei afdeling De Langstraat het ZNK Bloemschikken.
Het hoofdthema van de wedstrijd dit jaar is: "De Wereld van de Langstraat".
Bezoekers zijn welkom van 11 -17u.
De wedstrijd is in de praktijkschool MET-PRO, Koetshuislaan 1 in Waalwijk-Driessen.
Er is van alles te doen en te zien: natuurlijk vooreerst
de bloemschikwedstrijd. Verder demonstraties
bloemschikken en workshops en natuurlijk is ook
gezorgd voor een hapje en een drankje.
Onze afdeling heeft 6 deelnemers, t.w. Irene Swinkels,
Annie Janssen, Ada van Dijk, Maria Hendriks, Famke
Weerts en Corry Verstappen.
Veel succes dames…en… zet ‘m op.

Op woensdag 6 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: info@ons-paradijs.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 en €10,-voor niet-leden. Aanvang 20.00 uur in het Klok&Peel
museum Asten, Ostaderstraat 23 5721 WC.
Tot dan ! Anita Nijssen

Plant van de maand oktober 2019
Sisyrinchium striatum
Bieslelie

-

Deze kortlevende plant
heeft zwaardvormig blad
en wordt ongeveer 50 tot
60 cm hoog. Ze bloeit met
creme-gele bloempjes in
april tot juli. De bloempjes
groeien boven elkaar op
lange stelen.
Ze staat graag op een zonnige plaats op goed doorlatende grond. In de winter houdt ze niet van natte
voeten. Mocht de moederplant het niet overleven dan
zorgt ze toch altijd voor voldoende nakomelingen door
zaad. Deze plant is vermeerderd door Toon van Eijk.
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Indien onbestelbaar retour: Marsstraat 6, 5721 XW Asten
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