Afdeling Asten - Someren
zomereditie juli-augustus 2019

hartje zomer met prachtige tuinen, bloemen en planten

volop genieten: prachtige tuinen en excursies; kijk ook op onze website

Gardenista 2019: Een geweldig goede
start van misschien wel een mooie
traditie!
Groei en Bloei heeft een
heel mooi groots evenement op de nationale kaart
gezet! Gardenista! Het
weer was ons goed gezind:
slechts bij het weer opruimen hebben we regen gekregen. En ja, dat is goed voor alle planten en dieren
in de natuur en daar gaat Gardenista ook over. We
zagen vele verkoopstands met mooie en originele
producten zoals agapanthus, alle kruiden die je je
maar bedenken kunt, mooie en vaak niet bekende
vaste planten, gereedschappen waarvan het doel de
makers inspireerde tot prachtig en praktisch handwerkgereedschap, originele cadeautjes met een link
naar de natuur en de tuin. We konden even lekker
uitrusten op het gras of op diverse terrasjes met van
alles wat ons hartje begeerde aan lekkers daarbij. We
zagen voorbeeldtuinen die meededen aan een wedstrijd daarvoor: de prachtige uitvoering daarvan was
een lust voor het oog. Tegen de mooie heggen van
kasteel Ophemert kwamen die tuinen heel erg mooi
uit! Er was een wedstrijd onder de studenten van de
universiteit van Wageningen om voor dit landgoed een
toekomstbestendig en duurzaam ontwerp te presenteren. Daarbij waren geweldig innovatieve ideeën
uitgewerkt. Zoals het idee om heel het kasteel in een
soort glazen stolp te zetten en het bijbehorende bos
tot een voedselbos om te toveren. Zeer inspirerend
allemaal. De rondwandeling door een etage van het
kasteel dat geheel aangekleed was met pracht en
praal, was ook een belevenis. Er waren in de kelder
lezingen op allerlei specialistengebieden met gerenommeerde sprekers. Ikzelf was bij een lezing over
het maken van een voedselbos in je eigen achtertuin
door Vera Greutink. Zij promootte ook haar nieuwste
boek. We kregen veel praktische ideeën die ook door
ons thuis, in een kleine tuin, toegepast kunnen worden: echt een verdieping van ons bezoek aan Gardenista!
Afdeling Asten Someren heeft er dubbel en dwars aan
meegedaan: we zijn er met een hele bus naar toe
geweest en hebben daar een geweldige zaterdag
meegemaakt. En we hebben meegedaan met de
bloemenwedstrijd. Daarbij hebben we met Wim Sonnemans als tweede bij de professionals, een hele
goede prestatie geleverd! Proficiat nogmaals aan Wim
maar ook nogmaals aan alle deelnemers van onze
afdeling: Jeanne, Marij, Maria, Annie en Famke! Voor
de afbeeldingen van de werkstukken en de uitslagen
zie de website asten.groei.nl
Voor iedereen die van bloemen, tuinen en tuinieren
houdt is dit evenement zeer aan te bevelen voor de
volgende editie! Een mooi evenement Gardenista!
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Buitenexcursie di 3 sept.
Op dinsdag 3 sept hebben we een buitenexcursie
bij de Fam. Jaspers. Het is een keurig nette tuin zelf
aangelegd door Francien. Het is een boerentuin met
veel verstopte perken met veel bloemen en een
kleine vijver. Verder een rotstuintje en een heel
gezellig terras met veel zinken teilen en gieters 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.

Opbrengst Rabobankclubkascampagne
2019
Wij hebben dit mooie bedrag gekregen
door alle stemmers: € 444,75. En we hebben zaadbommetjes uitgedeeld, die warm
welkom waren. Groetjes van Francien V en
Famke W op de markt in Asten.

Ma.avond tuinbezoek van de Kerngroep
Vaste Planten
Op maandag 15 juli a.s. gaan we
de tuin bezichtigen van Francis
Breukers, Nieuwstraat 8 te Nederweert. Deze grote tuin ligt in
het buitengebied. Er zijn borders, fruitbomen, vijvers, een moestuin en kippen. In
het najaar van 2018 is een groot deel van de tuin
vernieuwd met nieuwe beplanting. Dit gedeelte is
ontworpen door “Florera” het bureau van Marjan de
Koning. Regelmatig organiseert Francis kunst exposities in haar tuin.
Francis is heel trots op haar tuin en wil die dan ook
graag aan ons Vaste Planten groepje laten zien. Dus
op 15 juli om 19.00 uur zijn we welkom in haar tuin.
Tot dan, groetjes van Anita en Maria

Ma.avond tuinbezoek van de kerngroep
vaste planten 12aug19
Op maandag 12 augustus brengen
we een bezoek aan plantenkwekerij
‘De Kleine Oase’, Geuzendijk 40 te
Weert. Zij hebben een gezellige kwekerij met vaste en bijzondere planten.
Ze zijn altijd op zoek naar nieuwigheden om ons mee te laten genieten van die planten. Ze
kweken sterke planten waar men jaren plezier aan kan
beleven. Er is een breed assortiment voorradig. We
kunnen onder het genot van een kop koffie of thee
lekker rondstruinen. Op deze avond worden er ook
planten verkocht aan liefhebbers.
Vanaf 19.00 uur zijn we van harte welkom.

www.asten.groei.nl

Cursussen/Workshops bloemschikken
in het seizoen 2019-2020

Programma cursussen en workshops bloemschikken bij Groei en Bloei Asten – Someren: als je gezellig wilt leren bloemschikken 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, bloemen, ondergrond en de koffie met iets lekkers erbij.
Je betaalt en je gaat met een eigengemaakt prachtig bloemwerk naar huis, iedere keer weer. Geschikt
voor beginners en gevorderden. Je betaalt € 180,-als je lid bent of € 200,-- als je geen lid bent van
Groei en Bloei voor 6 maanden; eenmaal per maand
vanaf oktober tot en met maart. Opgeven en verdere informatie te krijgen bij francevankemenade@gmail.com
2. Cursus waarbij je zelf alles mee brengt: zowel
beginners als gevorderden. Je bent vrij om materiaal te kopen of te plukken en kunt zo het bedrag zo
laag of zo hoog maken als je lief is. Het wordt gegeven in De Ruchte in Someren door Famke
Weerts. Je betaalt € 50,-- als je lid bent van Groei
en Bloei en € 65,-- als je geen lid bent. Je kunt ook
per les mee doen en dan betaal je € 12,-- per les.
Je gaat met een prachtig eigengemaakt bloemwerk
naar huis, iedere keer weer. Eenmaal per maand
vanaf oktober tot en met maart. 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

Eendagsexcursie za. 17 aug.2019
Op deze dag brengen we met een bus
een bezoek aan 2
tuinen nl:
De Beukenhof in
Barneveld. Dit was eerst een tuin van 3.000 m2
maar sinds 2004 is de tuin 10.000 m2. Er zijn o.
a. een aantal tuinkamers omgeven door beukenhagen. Er zijn ook grote vaste planten borders op
kleur en een schaduwtuin, een heesterborder en
een plek voor een kas. Vervolgens rijden wij naar
Rhenen om u de gelegenheid te geven om te lunchen.
Daarna brengen we een bezoek aan:
Nieuw Robbekampen in Dreumel: In 2012 zijn zij
gestart met het omvormen van een gedeelte van
een boomkwekerij naar een landschapstuin. De tuin
is groot ong. 15.000 m2. Er zijn oa. Waterpartijen,
zitjes, een groot assortiment “bijzondere planten”
en ook houtachtige en kruidachtige gewassen.
Hierna gaan we dineren.
Vertrek gemeentehuis
Someren
7.45 uur
Vertrek Sporthal Lienderweg
Asten
8.00 uur
Terug in Asten ong. 20.00 uur
Opgave uiterlijk tot 10 augustus 2019 bij Ingrid
Peters, Wolfsberg 63 5721 HS Asten
Tel. 0493-691563; email:m.peters17@chello.nl
___________________________________________
Opgave reis op za. 17 augustus naar Barneveld en
Dreumel
Naam .......................................................
Adres .......................................................
Woonplaats ............................................
tel .......................................
Tot.aantal personen ......... waarvan .......... geen lid.
De kosten voor deze excursie zijn voor leden € 60,-en niet-leden € 65,-Opgave in volgorde bij binnenkomst. Inbegrepen
zijn busreis, koffie met gebak, entreekosten en een
afscheidsdiner.

Activiteiten juli-aug 2019
Datum
Ma 15jul
Ma 12 aug
Za 17 aug
Di 3 sep
Zo 6 okt

Tijd
19u
19u
19u

Activiteit
Tuinbezoek Breukers, Nederweert
Bezoek plantenkwekerij "De kleine Oase", Weert
Eendagsexcursie Barneveld en Dreumel
Buitenexcursie Fam.Jaspers, Som-Heide
ZNKB Waalwijk in de Praktijkschool MET-Pro.
Deadline inbreng copy editie sep-okt 2019:

www.someren.groei.nl

Nieuwstraat 8 Nederweert
Geuzendijk 40 Weert
Molenbrugweg 11 Someren Heide
Waalwijk-Driessen
15 aug 2019
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Indien onbestelbaar retour: Marsstraat 6, 5721 XW Asten

Programma 2e halfjaar 2019
Datum
Tijd
8 t/m 16 juni
jun-sep
2 t/m 8 juni
Zo 9 jun
11-17u
Wo 12 jun 20u
Ma 24 jun 19u
Ma 15 jul
19u
Ma 12 aug 19u
Za 17 aug
Di 3 sep
19u
Wo 11 sep 20u
Do 19 sep 19u
12 t/m 20
okt
Wo 2 okt
20u
Zo 6 okt
Ma 7 okt
Di 8 okt
Wo 9 okt

20u
20u
20u
20u

Do 17 okt
Do 31 okt

20u
20u

Wo 6 nov
Wo 13 nov
Di 19 nov
Do 21 nov
Di 10 dec

20u
20u
20u
20u
20u

Wo 11 dec 20u
Ma 16 dec 20u
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Activiteit
Locatie
Nationale Tuinweek. Thema: De Levende Tuin"
Open Tuinenestafette Oost-Brabant
Meerdaagse zomerreis Engeland
Open Tuinenestafette Asten-Someren
Thema-avond bloemschikken "Verrassingsavond"
Klok en Peelmuseum
Tuinbezoek kerngroep vaste planten
Tuinbezoek kerngroep vaste planten
Bezoek plantenkwekerij "de kleine Oase" Weert
Eendags Tuinenreis (kerngroep reizen/excursies)
Buitenexcursie Fam.Jaspers, Som-Heide
Thema-avond bloemschikken
Klok en Peelmuseum
"Werken met afval en Hergebruik"
Excursie kerngroep dendrologie
Herfstvakantie (Pompoendagen Klok en Peelmuseum
Asten
Tuinenoverzicht en plantenverdeling;
Klok en Peelmuseum
kerngroep vaste planten
ZNKB Afd.Waalwijk
Najaarsoverleg bestuur-kerngroepen
Klok en Peelmuseum
Alg.lezing "De Japanse Tuin"
Klok en Peelmuseum
Thema-avond bloemschikken
Klok en Peelmuseum
"Boeket frame van takken en
In het thema van/voor de pompoenenweek Asten"
Thema-avond dendrologie. Thema: ……..
Klok en Peelmuseum
Uitslagen voortuinkeuringen Asten-Someren
+Centrum de Beiaard
uitreiking Groenprijs
Herfstworkshop kerngroep vaste planten
Klok en Peelmuseum
Thema-avond bloemschikken "Spiegelbeeld en Ikebana" Klok en Peelmuseum
Alg.lezing. Thema ……
Klok en Peelmuseum
Thema-avond Dendrologie. Thema: ……
Alg.Kerstbloemschik-avond
Centrum de Beiaard
voor leden en niet-leden Gr&Bl
Thema-avond bloemschikken
Klok en Peelmuseum
"Modern&Abstract en Kerst
Workshop Kerststukje maken bij Fr.van Kemenade
Ommel

