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Activiteiten november-december 2022
Wo 2 nov 20u Herfstworkshop "Herfsttaart maken" voor de Klok&Peelmuseum
  vogels; Kerngroep vaste planten  
Zo 6 nov  ZNKB 2022 (ZuidNedKampioenschappenBloemschikken) Deurne
Wo 9 nov 20u Thema-avond bloemschikken "Wasknijpers of Spel" Klok&Peelmuseum
Ma 14 nov 20u Extra alg.vergadering (bestuurssituatie)  
Di 15 nov 20u Alg.lezing "Schaduwplanten" door Gerard van Buiten Klok&Peelmuseum
Do 17 nov 20u Thema-avond dendrologie "Coniferen" Klok&Peelmuseum
Za 19 nov 10-11u Knollenverkoop Dahlia's kerngroep Dahlia's "De Donckhof "Som
Ma 12 dec 20u Workshop Kerststukje maken bij Fr.van Kemenade Past.vn Ervenstr 4
Wo 14 dec 20u Thema-avond bloemschikken "Handgebonden Kerst- Klok&Peelmuseum
  boeket of Kerstetage schikking"  
Do 15 dec 20u Kerstbloemschikken voor leden en niet-leden Gr&Bl Centrum de Beiaard
Wo11 jan 20u Thema-avond bloemschikken "Vlechten en Recyclen" Klok&Peelmuseum
Di 17 jan 20u Alg.lezing "Fotoverslag over Costa Rica" Klok&Peelmuseum
  door Flip vd Elshout  

  Inbreng copy info.blad jan-feb'23 15 dec.2022  

Van de interim-voorzitter
Wat een mooie nazomer moch-
ten wij beleven!
En dat precies in de herfstvakan-
tie van de kinderen en tijdens de
Pompoendagen!
Warm en zonnig weer doet een
mens goed. Net als de planten
en de beestjes. Het is herfsttijd

maar we zien natuurverschijnselen van het voorjaar
zoals een bloeiende rhododendron.
Er zit helaas ook een keerzijde aan dit weer. De
overgang naar de winter zal korter zijn. Als ik dit schrijf
is het in mijn tuin nog 21 graden en over 3 dagen is er
voorspeld dat het 12 graden zal zijn overdag. Zo snel!
Onze afdeling zit ook in een overgangsfase.
We zoeken ondersteuning voor ons bestuur en we
willen graag doorgroeien in onze activiteiten. Als we
het crisisoverleg van 14 november samen gaan doen,
dan komen daar ongetwijfeld goede ideeën uit. Die
dan in het nieuwe jaar mogen ontluiken. Zo snel!
Ik wens je een wintertijd waarin we tijd nemen voor
elkaar. Waarin je als een lichtje voor een ander bent.
Waar andere mensen kunnen merken hoe de warmte
van de zomer doorstraalt in je. Dat we van de winter-
tuin mogen genieten, in je eigen tuin, langs de weg,
in het park of op je balkon. De winter komt overal. Dat
we ook samen een mooie winter mogen beleven!
Wat oud en nieuw betreft:
DANK: voor alle florale liefde die ik gemerkt heb binnen
onze afdeling afgelopen jaar!
WENS: dat het 50-jarig jubileum van onze afdeling
komend jaar, een heel gezellig en mooi feestjaar
wordt! Ik wens natuurlijk ook iedereen graag alle
goeds voor en in het nieuwe jaar.  Famke Weerts

Een mooi kerststuk maken voor jezelf
Op donderdag-
avond 15 de-
cember 2022 
organiseert Groei
en Bloei Asten
Someren Ker-
st-bloemschikken
voor leden en

niet-leden in Centrum de Beiaard, Pastoor de
Kleijnhof 21, 5721 CR te Asten.
De avond start om 20.00 uur en er is weer volop en
mooi kerstgroen aanwezig. Ook zijn er ervaren
bloemschikkers aanwezig om de gasten te helpen
zodat iedereen met een mooi kerststuk naar huis
zal gaan.  Met dank aan verschillende leden die dit
weer mogelijk maken!
Wat neem je mee als je komt? Een schaal, bak of
pot en steekschuim. En als je eigen kerstversierin-
gen hebt, die je mooi vindt en wilt gebruiken, breng
die dan ook zeker mee.
Leden kunnen gratis meedoen op vertoon van hun
lidmaatschapskaart en anderen betalen € 5,00. Dus
breng gerust je vriend of vriendin mee! Of misschien
je grotere kleinkinderen?  Samen maken we er dan
weer een mooie kerst van!
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Een nieuw verenigingsjaar; waarin wij 50 jaar bestaan!
Vijftig jaar geleden!
Toen was het 1972/1973. In die tijd waren in Asten en in Some-
ren mensen die samen een nieuwe vereniging gingen oprichten.
In Nederland was dat al op veel plaatsen gebeurd, gegeven het
feit dat de landelijke Groei en Bloei dit jaar haar 150 jaar bestaan
viert!
De kartrekkers in deze regio destijds waren: Bram van Uffelen,

Jo van Ooijen, Jules vd Thillart, Ton van Eijk , Wim Maas  en  secretaris Mw Henny Wewer, Heeze.
Destijds kregen heel veel gediplomeerden van de middelbare en hogere tuinbouwscholen een abonnement.
Zodoende waren alle hoveniers erg betrokken bij de vereniging. Onze officiële naam luidt dan ook: Koninklij-
ke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde.
De naam Groei en Bloei was de naam voor het tijdschrift. Die naam wordt nu meer gebruikt dan KMTP.
Nu, anno 2023, zijn we uitgegroeid tot een levendige vereniging.
Afdeling Asten Someren is actief door kerngroepen. Een kerngroep is een groep mensen die zelfstandig hun
activiteiten regelen.
De kerngroepen die nu actief zijn, zijn:
-    Vaste planten
-    Reizen
-    Dendrologie
-    Dahliatuin & -kweek
-    Voortuinkeuringen Asten-Someren
-    Open tuinen
-    Bloemschikken
-    Lezingen&workshops
In de komende infobladen zullen we de verschillende kerngroepen voor het voetlicht brengen. Want zij stralen
prachtig! Het zijn de pareltjes aan de ketting van onze afdeling van Groei en Bloei! Deze kerngroepen worden,
als dat nodig is, ondersteund door het afdelingsbestuur.
Ons afdelingsbestuur heeft momenteel een interim situatie omdat we een voorzitter en een secretaris zoeken.
We wensen dan ook voor ons jubileum, dat we een nieuwe voorzitter, een nieuwe secretaris incl. enkele
ondersteunende vrijwilligers mogen verwelkomen! Dat zou een groot cadeau zijn voor ons feestjaar!      Famke
weerts interim-voorzitter
 

Bloemschikken op een
donderdagmiddag

Wil je graag bloemschikken maar liever niet op een
avond?
Geef je dan op voor de donderdagmiddaggroep.
Dat zal zijn 1x per maand in De Ruchte in Someren.
weertsfamke@gmail.com of 06-48305079
Als ik je reactie krijg, ontvang je nadere gegevens.

Kerstworkshop  Gr&Bl  ma 12 dec.
2022  bij Fr.van Kemenade

Voor belang-
stellenden is er
weer een kerst-
workshop. Hier
kunt zelf een
prachtig kerst-
stuk maken on-
der leiding van

onze docent Francé van Kemenade, Ommel.
Wat? We maken samen een mooi Kerststuk.  
Waar? In de Pastoor van Ervenstraat 4 5724 AX
Ommel.  
Wanneer en hoe laat? Maandag 12 dec. aanvang
20 u.
Wie? Iedereen: leden en niet-leden zijn welkom. De
kosten zijn € 30,-- voor leden en € 35.- voor niet-
leden.  Graag overmaken vόόr 5 december op re-
kening  NL09RABO 0103 650989 Groei & Bloei
Asten Someren o.v.v. Kerstworkshop 2022  Opge-
ven vόόr 1 december bij Francé van Kemenade
06-54677308 of Francevkem@hotmail.com
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Crisisberaad over de afdelingsbestuurscrisis
Beste leden,
Zoals veel leden al gehoord hebben op de verkorte jaarvergadering, heeft ons afdelingsbestuur per direct
behoefte aan ondersteuning bij de administratie en bij het voorzitten, netwerken en pr-activiteiten. We willen
zoeken naar mogelijkheden om dit probleem op te lossen.
Wanneer: maandagavond 14 november 2022
Wat: crisisoverleg over de afdelings-bestuur-situatie
Waar: in museum Klok en Peel Tijd: van 20 tot ongeveer 21.30 uur
Gelukkig hebben er al mensen kenbaar gemaakt dat ze mee willen denken. Wil iedereen die op die avond al
ideeën had aangegeven, in ieder geval aanwezig zijn. Ook de leden die graag naar activiteiten van onze af-
deling toe komen, willen we vragen aanwezig te zijn. Onze kerngroepen: zijn op dit moment goud waard voor
onze vereniging! Daarom hebben we ook graag de kerngroepleden van alle kerngroepen erbij.
Er zijn een aantal die gedaan moeten worden:
-    Ons info-blad helpen maken 6x per jaar
-    Onze mails dagelijks checken en doorsturen
-    Contact onderhouden met de kerngroepen
-    Contact onderhouden met externen zoals de gemeente Asten en Someren en andere groen-verenigingen
om ons heen
-    Nieuwsflitsen en kopij regelen en maken
-    Mee helpen met de sociale media
-    PR; info. over activiteiten en contacten met de media
Zie jij een taak hier staan die jij (tijdelijk) zou kunnen doen, maak dat dan kenbaar. Dit kan natuurlijk ook met
meerdere personen. Dan heb je steun aan elkaar en feedback. We bespreken dan of je iets eenmalig of toch
wat vaker kunt/wil doen. Ken je iemand waarvan je denkt: misschien is deze taak iets voor die persoon, geef
dan de naam door aan mij, zodat we contact kunnen opnemen. Natuurlijk zullen we dit met respect voor die
persoon gaan aanpakken.
Heb je een talent dat je wilt inzetten voor onze afdeling, en dat hierboven niet bij staat, maak ook dat kenbaar.
Zeker met het oog op ons komende 50-jarig bestaan, is het echt nodig dat we samen de afdeling draaiende
houden. Beste mensen, ik reken op jullie medewerking, hoe klein ook. Het zijn de kleine dingen die het doen….
Reageren kan naar: Famke Weerts weertsfamke@gmail.com of bel mij 06-48305079
We zullen samen het voortbestaan van onze afdeling gaan vormgeven.
We verwachten een grote opkomst.
We zullen samen het voortbestaan van onze afdeling gaan vormgeven.
We verwachten een grote opkomst.
Famke Weerts, Interim-voorzitter afdeling Groei en Bloei Asten Someren

Alg.lezing Tuinieren in de schaduw
Di 15 nov. a.s.
verzorgt Gerard
van Buiten voor
ons de lezing “-
Tuinieren in de
schaduw”. Scha-
duw in de tuin
wordt nog wel

eens als een probleem gezien. “Welke planten willen
daar nog groeien? Ze zijn vaak vroeg uitgebloeid en
verdrogen altijd.” Als je gaat kijken waar onze scha-
duwplanten vandaan komen en hoe ze in de natuur
groeien, kun je daar heel van leren. Wanneer je reke-
ning houdt met natuurlijke principes wordt het tuinieren
in de schaduw al veel gemakkelijker. In de Utrechtse
Botanische Tuinen is de laatste dertig jaar een enorme
collectie schaduwplanten opgebouwd die in het
voorjaar liefhebbers uit binnen- en buitenland trekt.
De hortulanus deelt graag zijn ervaringen met tal van
mooie (nieuwe) schaduwplanten en geeft tips hoe je

schaduwtuin er het hele jaar mooi uit kan zien. Na de
lezing prijs je jezelf gelukkig met schaduw in je tuin!
Gerard van Buiten is ruim 20 jaar werkzaam in de
Botanische Tuinen van de Universiteit Utrecht, waar-
van de laatste 10 jaar als hortulanus. Kijk voor meer
informatie op www.uu.nl/botanischetuinen
De lezing is in het Museum Klok en Peel, Ostader-
straat, Asten; aanvang 20u. Leden van Gr&Bl hebben
gratis toegang. Niet-leden betalen € 5,-- pp.  
 

Rabo Clubsupport 2022 een mooi
succes

Wij zijn blij verrast met jullie aller
steun. Dit jaar een geweldig succes:
een bedrag van maar liefst € 431,01;

vorig jaar was het € 378,47. Hartstikke bedankt alle-
maal voor jullie stem op ons. Wij kunnen hiermee zeker
in ons komende jubileumjaar  mooie activiteiten mee
opzetten. Nogmaals dank… dank..
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Mooiste tuinen van Asten en Someren 2022

De kerngroep van voortuinen van Groei en Bloei Asten/Someren heeft op do. 28 okt. bekend gemaakt welke
tuinen de mooiste zijn. De winnaars ontvingen op deze avond hun prijzen.
 
Groenprijs
De uitreiking van de groenprijs Groei&Bloei werd gedaan door  interim voorzitter van Groei&Bloei Mw Famke
Weerts. Deze prijs wordt toegekend aan personen of organisaties, die zich op vrijwillige basis inzetten voor
het openbaar groen of de groenbeleving in het algemeen promoten. De groenprijs is uitgereikt aan de vrijwil-
ligers tuingroep van de “Schooltuin Maarheeze”, het multifunctioneel ontmoetingscentrum a/d Stationsstraat
in Maarheeze.
 
Presentatie deelnemende voortuinen
Voorafgaande aan de prijsuitreiking werden alle beoordeelde tuinen in beeld gebracht middels een Power-
Pointpresentatie. Zo werd toegewerkt naar de bekendmaking van de winnaars in de categorieën: kleine,
middelgrote en grote voortuinen.
 

Prijsuitreiking
Dit jaar namen er 59 deelnemers uit Asten en Someren deel. Drukke tijden voor de keurmeesters die afgelo-
pen seizoenen iedere tuin 3 keer beoordeelden. Dit aan de hand van de criteria: aanleg, onderhoud en alge-
mene indruk.
 
De winnaars  Uitslagen voortuinenwedstrijd 2022
3e prijs grote tuinen fam. D Veugen Sluisstr 94a  Someren-Eind
3e prijs middelgrote tuinen fam. W. Maas Grebbe 24 Someren
3e prijs kleine tuinen fam. B. Damen Mgr. Den Dubbeldenstr 59 Asten
2e prijs grote tuinen fam. R. Berkvens Jan van Havenstr 32 Ommel.
2e prijs middelgrote tuinen fam. J. Kollee Ter Craene 20 Someren.
2e prijs kleine tuinen fam. M. Knoops Pastoor v Ervenstraat 22 Ommel
 
1e prijs grote tuinen fam. M. Gielen Gezandebaan 10 Someren-Eind.
1e prijs middelgrote tuinen fam. M. van de Boomen Hofstr 35 Asten
1e prijs kleine tuinen fam. J. v.d. Ven Laan ten Roode 29 Someren.
De avond wordt afgesloten met een gratis groen loterij, waardoor iedere aanwezige met meerdere prijzen
naar huis kon gaan.
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Programma 1e halfjaar 2023
Datum Tijd Activiteit Locatie
Wo 11 jan 20u Thema-avond bloemschikken "Vlechten en Recyclen" Museum-café
Di 17 jan 20u Alg.lezing "Fotoverslag over Costa Rica" Film+educ.ruimte
Wo … feb  Alg.workshop  
Wo 8 feb 20u Thema-avond bloemschikken en Jaarvergadering Museum-café
Do 9 feb 20u Jaarvergadering 2023 + info.zomerreis '23 Film+educ.ruimte
Do 16 feb 20u Thema-avond dendrologie                                                   

  "Het verborgen leven van een boom"
Film+educ.ruimte

Wo 1 mrt 20u Zadenverdeling kerngroep vaste planten Film+educ.ruimte
Wo 8 mrt 20u Thema-avond bloemschikken                                               

"Werken met bolletjes en In of met ring werken"
Museum-café

Di 21 mrt 20u Alg.lezing "Tuinieren met kruiden" Film+educ.ruimte
Di 11 apr 20u Alg.lezing "Snoeien voor biodiversiteit" Film+educ.ruimte
Wo 12 apr 20u Thema-avond bloemschikken                                            

"Bruidswerk en Corsage of sieraad"
Museum-café

…. mei  Alg. buitenexcursie  
Ma 8 mei 20u Voorjaarsoverleg bestuur-kerngroepen Museum-café
Wo 10 mei 20u Thema-avond bloemschikken                                              

"In etage werken en Werken in glas"
Museum-café

Do 11 mei 19u Excursie kerngroep dendrologie                                          
  naar het Wasven in Eindhoven

 

Za 27 mei  Eendags Tuinenreis kerngroep reizen/excursies  
Ma-avond juni-
aug

19-21u Tuinbezoeken kerngroep vaste planten  

Zo 11 jun 11-17u Open Tuinen Asten-Someren  
Wo 14 jun 20u Thema-avond bloemschikken (verrassingsavond) Museum-café
18 t/m 24 jun  Meerdaagse Tuinenzomerreis Normandië  

Thema bijeenkomst dendrologie 17 no-
vember 2022

Het thema voor onze
volgende bijeenkomst
is: “Coniferen”.
In de encyclopedie
staat als omschrijving
bij conifeer: boom met
dunne puntige blade-
ren die er in de herfst

niet afvallen. Dit is ook meteen de kracht van een
conifeer. Vooral in het najaar en in de winter als de
loofbomen hun blad verliezen en veel vaste planten
onder de grond verdwijnen, dan wordt de conifeer een
blikvanger. Maar ook in een vaste plantenborder is de
conifeer prima in te passen. Ook voor bonsai is de
conifeer uitermate geschikt. Er zijn heel veel soorten
in allerlei kleuren, vormen en varianten. Ook zijn er
soorten die in de winter hun naalden verliezen.
De lariks is de enige inheemse conifeer die in de
winter zijn naalden verliest. Vanavond zullen we
kennis maken met een groot assortiment en krijgen
we deskundig advies hoe om te gaan met een conifeer.
Samen met onze "professionals" gaan we weer invul-
ling geven aan deze avond waarbij iedereen die

hieraan een bijdrage kan leveren, hoe klein ook, erg
welkom is.
De bijeenkomst is op donderdag 17 november 2022
om 20.00 uur 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.--.

Plant van de maand november 2022
Crassula ovata  geldboom of
jadeplant
Deze vetplant groeit oorspron-
kelijk in droge gebieden in Zuid-
Afrika. Wereldwijd wordt ze als
kamerplant gekweekt. In de

zomer kun je die hier ook goed buiten laten staan op
een plek in de halfschaduw. Deze plant heeft mooie
dikke ronde groene bladeren die veel vocht op kunnen
slaan en dus erg weinig water hoeven hebben. De
plant is populair omdat hij zo weinig onderhoud nodig
heeft en goed gezond blijft. Hij groeit niet zo snel en
kan ook gemakkelijk gesnoeid en gestekt worden.
Bloeien doet hij hoogst zelden. Deze plant is vermeer-
derd door Gusta de Beer.
Succes met deze kamerplant.
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Indien onbestelbaar retour: Marsstraat 6, 5721 XW Asten
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