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een doorkijkje tijdens een mooie wandeling

Andoorn plant vd maand feb.2021

24feb21 workshop pompoen beschilderen
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Voorwoord voorzitter
Beste Groeiers en Bloeiers,
Op de eerste plaats kunnen we nog niets zeggen wat betreft de activiteiten voor het komend jaar, ook de
ontwikkelingen van het vaccin kunnen we niet voorspellen. Ik hoop dat iedereen nog vrij is van het coronavirus, en mochten er mensen bij zijn die het wel onder de leden hebben of gehad hebben, die wens ik een
voorspoedig herstel en ondanks dat het een serieuze kwestie is hou ik er voorlopig over op. Er zijn ook zoveel
mooie dingen om van te genieten bijvoorbeeld je tuin en je omgeving. De passie en de beleving van een tuin
is niet alleen als je erin werkt maar dat gaat het hele jaar door, aan de keukentafel de groei en bloei lezen of
een ander tuinboek doorbladeren, nieuwe plannen maken voor je tuin, bijvoorbeeld met je beste tuinvriend of
vriendin. Het plezier in tuinieren kan soms heel ver gaan. Ik was enkele jaren geleden op tuinenreis in Engeland in de county Devon en op het programma stond een kleine privétuin genaamd Chiffchaff garden. Deze
tuin werd getuinierd door een man van 82 jaar. Toen we onderweg waren naar die tuin kregen we te horen
dat een dag ervoor zijn vrouw (die hem altijd in de tuin hielp) na een kort ziekbed was overleden. Toen we
daar aankwamen was duidelijk te zien dat de man was aangeslagen maar wilde per se dat de tuinbezichtiging
doorging want, zo vertelde hij, mijn vrouw zou niet anders gewild hebben. Dat is nog eens liefde voor je vrouw
en passie voor je tuin. Deze tuin is vanaf die tijd mijn lievelingstuin ook al bestaat deze jammer genoeg niet
meer.Even terug naar je eigen tuin, iets waar je ook veel inspiratie uit kunt putten is de natuur in onze omgeving, zowel in Asten als wel in Someren zijn prachtige plekken om te wandelen en zo was ik kortgeleden in
de pan tussen Sterksel en Someren-Heide. De kleurenscharkeringen die je daar ziet zou je wel in je eigen
tuin willen hebben, net als de waterpartijen en de weidse heidevelden. Natuurlijk is dit niet in je eigen tuin te
realiseren maar dromen mag, en onderdelen daarvan kunnen heel inspirerend zijn dus trek er eens op uit en
geniet.Maar geniet zeker ook van de dagen die komen gaan en daarom wens ik jullie een hele gezonde en
vrolijke Kerst toe en een gelukkig Nieuwjaar waarin we, hopelijk met ’n beetje meer vrijheid, weer kunnen
genieten van onze en andere tuinen.
Piet v.d. Laar

Plant van de maand februari 2021
Stachys monieri andoorn
Deze vaste plant is pol-vormend en gemakkelijk. Ze
wordt 50 tot 70 cm hoog en
bloeit in juli en augustus
met paars-violette aartjes.
Ze staat graag in de zon of
halfschaduw in normale
Tuingrond. Ze trekt veel
insecten aan en combineert goed met veel planten zoals o.a. Zonnehoed,
Geranium en Monarda.
Deze plant is vermeerderd door Jo Tiemissen.

Workshop Pompoen beschilderen
Op wo. 24 febr heeft Maria
voor ons een mooie workshop
pompoen beschilderen georganiseerd. Opgeven vóór 10
febr 2021 bij Maria Hendrikx E:
majhendrikx@outlook.com of
tel. 0493-494041. De kosten
zijn € 15,-- voor leden van
Groei&Bloei en € 20,-- voor
niet-leden.
Aanvang 19 u. in het klok en peelmuseum, Ostaderstraat 23 asten. Betalen kan voorafgaand aan de
workshop ter plaatse.

Activiteiten jan-feb 2021
Datum
Tijd
Wo 13 jan 20u

Activiteit
Thema-avond bloemschikken (Jaartal en IJskoud)
gaat niet door vanwege Corona
Di 19 jan 20u
fotoverslag reis Costa Rica door Flip vd Elshout
gaat niet door vanwege Corona
Za 30 jan 13-15u Workshop "Enten van fruitbomen" bij Ger van Santvoort, Someren
Do 11 feb 20u
Alg.Jaarvergadering met korte presentatie zomer-tuinenreis 2021
Wo 12 feb 20u
Thema-avond bloemschikken (Berengras)tevens Jaarvergadering
Do 18 feb 20u
Thema-avond dendrologie. Thema: Verjonging
Wo 24 feb 19u
Workshop kalabas beschilderen (pompoen)
Wo 3 mrt 20u
Zadenverdeling kerngroep vaste planten
15-feb
Deadline inbreng copy editie mrt-apr
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Locatie
Oranjerie
Museum
Museum Asten

Museum Asten
Museum Asten
Museum Asten
Museum Asten
Museum Asten
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Uitnodiging

Algemene jaarvergadering 2021
Donderdag 11 feb. 2021 in het Klok en Peel Museum,
Ostaderstraat 23, 5721 WC te Asten; aanvang 20.00
uur.
De Jaarvergadering van Groei&Bloei staat weer voor
de deur. Wij nodigen jullie hiervoor van harte uit. We
zullen onder andere weer een digitaal jaaroverzicht
presenteren waarin teruggekeken wordt naar de gehouden activiteiten van onze vereniging.

Na de pauze is een korte presentatie over het reisprogramma 2021. Aansluitend is natuurlijk ook de uitreiking
van de plant van de maand.
De agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Kort digitaal jaarverslag 2020
3. Digitaal financieel verslag 2020
4. Verslag van de kascontrole-commissie
5. Aanzoek nieuw lid kascontrole-commissie
6. Huldiging jubilarissen (25-40 jaar)
7. Bestuursmutaties *)
8. Rondvraag
9. Pauze met aansluitend informatie over de meerdaagse tuinenreis naar Duitsland-Frankrijk in de 2e helft
van juni 2021
10. Verloting bloemstukjes en uitreiking plant van de maand
*) Dit jaar is de volgende mutatie aan de orde:
Frank van Horne is in het afgelopen jaar als algemeen adviseur aktief geweest binnen het bestuur. Van
2014-2020; (2 x 3 jaar) was hij al bestuurslid. Hij wil zich opnieuw candideren als bestuurslid voor max. 3 jaar.
Het bestuur stelt voor hem te benoemen.
Het bestuur telt nu slechts 4 leden. Ter ondersteuning functioneren Willemien Smits en Gerard Derikx als
(administratief) vrijwilliger.
Er blijft dus dringend behoefte aan nieuwe bestuurskracht.
Bestuurskandidaten kunnen schriftelijk ingebracht worden tot uiterlijk 3 dagen vóór de vergadering bij Gerard
Derikx; T.0493-693048 E: gerard--derikx@hetnet.nl
De aanmelding dient te zijn gesteund door de handtekeningen van tenminste 10 leden.
NB: Vóóraf de voorgenomen deelname melden (aantal personen). Dit graag uitsluitend per email info@asten.
groei.nl (activiteit, naam en aantal personen). Dit uiterlijk 3 dagen vóór de datum van de activiteit (= 8 feb.)
Alleen als je geen emailadres hebt kun je het telefonisch doorgeven aan Gerard Derikx (T 0493-693048;
spreek even in)
GRAAG REKENEN WIJ OP UW AANWEZIGHEID.
Het bestuur.

Enkele mededelingen
RABO CLUB SUPPORT 2020: Dank aan JULLIE
leden die dit jaar weer op ons hebben gestemd bij de
Rabo Club Support actie. We mochten het mooie
bedrag van € 384,84 ontvangen.
-Corona: Het is een moeilijke tijd voor ons allemaal,
ook voor onze afdeling. Deze zit nagenoeg op slot;
alles is afgelast. Wij hebben besloten desondanks een
mooi info.blad voor jullie te maken met daarin deze
keer enkele wat algemene interessante artikelen. Alle
activiteiten van de komende 2 maanden zijn verder
opgenomen en beschreven. Of deze doorgaan hangt
natuurlijk af van de ontwikkelingen aangaande het
coronavirus. Daarover zullen wij jullie dan met een
aparte Nieuwsflits informeren.
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Vanwege deze situatie blijft vóóraf aanmelden van
deelname aan activiteiten noodzakelijk. Dit graag
uitsluitend per email info@asten.groei.nl (activiteit,
naam en aantal personen). Dit uiterlijk 3 dagen vóór
de datum van de activiteit. Alleen als je geen emailadres hebt kun je het telefonisch doorgeven aan
Gerard Derikx (T 0493-693048; spreek even in). Ga
hiermee aub serieus om.
-Bereikbaarheid internet: Ons inlogadres op internet
is gewijzigd in asten.groei.nl
Het is natuurlijk ook in ons info.blad duidelijk vermeld.
Tenslotte nog 'n korte herinnering aan de Workshop
"enten fruitbomen" op za. 30 jan. a.s. van 13-15u. bij
Ger van Santvoort, Someren. (zie het vorige info.blad)
Opgeven bij Maria Hendrikx voor 20 jan. E: majhendrikx@outlook.com of T: 0493-494041
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HOE MOOI IS ONZE WINTERTUIN?
Het is zomaar een zondagmorgen in december, ik zit wat dromerig aan de keukentafel naar buiten te staren
en denk aan de planten die binnen nu en een maand uit verschillende streken binnen gaan komen. Altijd
spannend hoe de planten eruitzien als je de doos openmaakt, maar eigenlijk ook weer niet omdat je weet dat
het betreft de leveranciers wel snor zit. Ik heb de planten al meerdere malen op internet bekeken en bestudeerd.
De planten die ik besteld heb zijn witte en roze schermbloemen, een winterbloeiende Clematis, Helleborussen,
enkele Erythroniums die ik nog niet had en dan nog wat woodland plants omdat ik een grote voorliefde heb
voor schaduw minnende planten zoals Trillium, Arisaema en Podophyllum. Kijkend naar de tuin begin ik me
af te vragen, waar ga ik ze neerzetten of nog belangrijker waar kunnen ze staan en misschien nog wel belangrijker, welke grond prefereren ze, moeten andere
planten ervoor wijken of probeer ik ze nog ergens
tussen te plaatsen. Die gedachten dwalen door mijn
hoofd terwijl de vogels vliegen van de ene zaaddoos
naar de andere om zich vol te eten waarop ze weer een
lange winter kunnen teren. Plotseling valt mij op dat de
naaktbloeiende Jasmijn (Jasminum Nudiflorum) haar
gele bloemen begint te tonen. Op dat moment zoek je
automatisch of er op korte termijn nog meer gaat
bloeien en wat blijkt, de roze Viburnum (Viburnum
Bodnantense 'Charles Lamont') staat eveneens in
bloem. Een stukje verder staat nog een late kafferlelie (Schyzostylis) in knop en bloeit zelfs nog een enkele
bloem.
Heel opvallend zijn de ontelbare witte knoppen van de Edgeworthia Chrysantha die als lampjes in een
boompje hangen en sporadisch hun gele bloempjes al laten zien. Nog enkele weken wachten totdat ze helemaal opengaan. De knoppen van de Hamamelis “Arnold Promise” en de Hamamelis “Diana” staan op
springen en zullen rond de kerst of net erna wel opengaan. Ineens valt mij op dat de oude bladeren van de
helleborussen ook nog weggeknipt moeten worden om
de opvallende bloemen die langzaam ontspruiten beter
te kunnen zien, en voordat je het weet sta je alweer te
tuinieren terwijl de winter officieel nog moet beginnen.
Probeer ook eens enkele winterbloeiers in de tuin en
je zult zien dat de winter eigenlijk helemaal niet zolang
duurt.
Mocht je ooit in de gelegenheid zijn om in januari/februari het arboretum van Kalmthout in België te bezichtigen
moet je dat zeker doen, zij zijn in het bezit van een prachtige nationale collectie Hamamelissen. Ik heb vorig
jaar daar meegedaan aan nachtfotografie van bloeiende Hamamelissen.
Piet van de Laar
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Nieuws en thema-bijeenkomst dendrologie 18 feb. 2021

In juni zijn we als kerngroep bij elkaar geweest om het programma voor september tm mei 2021 in te vullen.
Do.18 februari 2021 is volgens planning de eerstvolgende bijeenkomst met als thema “Opvolging" of te wel "
Verjonging”.
Als gevolg van het corona-virus zijn echter onze eerdere geplande thema’s in oktober en november niet door
kunnen gaan. Deze thema’s “Eetbare planten” en “Voedselbos” zullen op een andere datum aan de orde
komen.
Nu iets over het thema Verjonging:
Natuurlijke verjonging is de generatiewisseling in bos zonder tussenkomst van de mens.
Zo heeft het bos zich duizenden jaren in stand kunnen houden: boomzaden kiemen tot zaailingen of afgebroken stammen en stronken schieten weer uit. Als er voldoende licht komt door het afsterven van oude bomen,
kunnen deze zaailingen of scheuten uitgroeien tot de volgende bosgeneratie. In een natuurlijk bos zijn de
sterfte en de verjonging over het algemeen in evenwicht. Er zijn twee manieren waarop bomen en planten
zich kunnen verjongen:
Generatieve verjonging: dit is verjonging door zaadproductie. Dit gebeurt doordat de vruchten zoals eikels en
dennenappels ontkiemen en een zaailing worden.
Vegetatieve verjonging: dit gebeurt door het aanmaken van afleggers of uitlopers.
De vestiging van nieuwe bomen verloopt niet overal even snel of even volledig. Tijdens de kieming van zaden
en de ontwikkeling van zaailingen kan er dan ook zeer veel fout gaan. Kiemplantjes kunnen afsterven omdat
de bodem te nat of te droog is of omdat de strooisellaag te dik is waardoor het kiemworteltje niet tot in de
minerale bodem kan dringen. De opgroeiende zaailingen moeten dan weer concurreren met volwassen bomen
of met andere planten. De jonge plantjes zijn ook een lekkernij voor tal van diersoorten. Welke bomen er
zullen opgroeien en wanneer blijft redelijk onvoorspelbaar. Soms is de natuurlijke verjonging massaal, soms
komen andere soorten dan verwacht opzetten, soms kan het een tijdje duren voordat de bosverjonging optreedt
en soms komt er helemaal geen verjonging. De mens kan dan een aantal ingrepen uitvoeren om de natuurlijke verjonging een beetje te sturen.
De afgelopen jaren hebben heel veel fijnsparren als gevolg van droogte in combinatie met de aantasting door
een insect, de letterzetter, het loodje gelegd. Hele bossen zijn aangetast, met grote financiële schade als
gevolg. De keerzijde hiervan is dat er daardoor mogelijkheden ontstaan om die bossen om te vormen naar
een meer natuurlijk bos.
De bijeenkomst is om 20u.in museum Klok en Peel in Asten. De entree is gratis voor leden van Groei & Bloei;
voor andere belangstellenden die van harte welkom zijn € 2.-. Kerngroep dendrologie/RvN
NB: Vóóraf de voorgenomen deelname melden (aantal personen). Dit graag uitsluitend per email info@asten.
groei.nl (activiteit, naam en aantal personen). Dit uiterlijk 3 dagen vóór de datum van de activiteit (= 15 feb.)
Alleen als je geen emailadres hebt kun je het telefonisch doorgeven aan Gerard Derikx (T 0493-693048;
spreek even in)
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Trek er op uit. Ga wandelen...
Wandelen in het
Natuurreservaat
De Oisterwijkse
bossen in Oisterwijk
De Oisterwijkse
Bossen en Vennen vormen een
natuurgebied in
de gemeente Oisterwijk van ruim
750 ha in het
Nationaal Landschap Het Groene Woud. Hiervan is ruim 400
ha eigendom van
de Vereniging
Natuurmonumenten. Je kunt je auto parkeren op het
parkeerterrein van Natuurpoort Groot Speijck.Je kunt
er heerlijk wandelen. Adres: Van Tienhovenlaan 5062,
5062 SK Oisterwijk De Oisterwijkse Bossen & Vennen
zijn het hele jaar door bijzonder, rustgevend én inspirerend. Ontdek de pracht van één van Nederlands
meest unieke natuurgebieden. Want waar vind je maar
liefst 80 vennen in één natuurgebied?
Van de sprookjesachtig bevroren vennetjes in de
winter, de dynamiek van de tot leven komende natuur
in de lente en het muzikale kikkergekwaak in de zomer
tot de kleurexplosie in de herfst; de Oisterwijkse
Bossen & Vennen zijn een lust voor al je zintuigen.
Spot ijsvogels, herten en reeën, of tuur de vennen en
sloten af voor een grote diversiteit aan insecten en
waterbeestjes. Enkele andere mooie wandelplekken
zijn o.a. "de Berken", dichtbij Asten in Ommel, het
Beuven, Someren of rondom de Kapellerput in Heeze,
de Strabrechtse heide, de Herbertus bossen, Heeze
en... natuurlijk ook het Leudal, Roggel. Samenvattend:
er is nog genoeg in de buitenlucht te beleven en te
genieten rondom Asten-Someren. Trek er op uit: juist
in deze tijd.

Gebruik koffiedik in je tuin
Gooi de filterzakjes met
koffie dus niet in de
vuilnisbak. De koffiedrab bevat allerlei voedingsstoffen zoals stikstof, fosfor en kalium.
Omdat koffiedrab licht zurig is, zullen vooral planten
die van zure grond houden goed reageren op een extra
gift koffiedik. Je kunt hierbij denken aan rododendrons
en hortensia’s. Bij hortensia’s is het ook een goed
middel om blauwe bloemen te krijgen. De zuurgraad
van koffiedrab is ongeveer 5,1.
Je kunt het ook over je grasveld strooien of een extra

Zadenverdeling Kerngroep Vaste
Planten

Woensdag 3 maart 2021 wordt de zadenverdeling
gehouden. We hopen dat er weer interessante
zaden ingebracht worden door zoveel mogelijk
mensen.
Aan de hand van een presentatie zullen de betreffende planten kort besproken worden. Daarna
worden de zaden gratis en zo eerlijk mogelijk verdeeld onder belangstellenden.
Met betrekking tot de verdeling:
a.u.b. de zaden inleveren vóór 22 februari zodat
ik voldoende tijd heb voor het maken van de presentatie.
Inleveren bij Anita Nijssen, Hoeksestraat 25 te
Someren. (Je kunt de zaden ook meebrengen naar
de algemene ledenvergadering in februari a.s.)
Tot woensdag 3 maart om 20u. uur in de filmzaal
van het museum, Ostaderstraat 23 te Asten.
Deze avond is voor iedereen toegankelijk en nietleden betalen € 5,--.
NB: Vóóraf de voorgenomen deelname melden
(aantal personen). Dit graag uitsluitend per email
info@asten.groei.nl (activiteit, naam en aantal
personen). Dit uiterlijk 3 dagen vóór de datum van
de activiteit (dus 28 feb.) Alleen als je geen emailadres hebt kun je het telefonisch doorgeven aan
Gerard Derikx (T 0493-693048; spreek even in)
gift geven aan je tomaten of pompoenen. Ook wordt
koffiedrab vaak gemixt met potgrond en dan gebruikt
voor het oppotten van planten. Overdrijf dan niet met
de hoeveelheid koffiedrab. Koffiedrab is ook een
beetje zout en dan schaadt overdaad. Als de zuurgraad een probleem is, kun je ook wat kalk toevoegen.
Je kunt het natuurlijk ook op de composthoop gooien.
Het versnelt het composteren van het overige materiaal in de composthoop. Wormen houden erg van
koffiedik. Wacht niet te lang met het gebruiken van
koffiedrab omdat het snel gaat schimmelen. Nog een
ander voordeel van het gebruik van koffiedik is dat
katten, mieren, vliegen en slakken een hekel hebben
aan de geur.
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Indien onbestelbaar retour: Marsstraat 6, 5721 XW Asten
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