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Zadenverdeling Kerngroep Vaste
Planten

Woensdag 1 maart  2023  wordt
weer de zadenverdeling gehou-
den. We hopen dat er weer inte-
ressante zaden ingebracht wor-
den door zoveel mogelijk men-
sen. Aan de hand van een pre-

sentatie 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 inle-
veren vóór 22 februari zodat ik voldoende tijd heb voor
het maken van de presentatie. Inleveren bij Anita
Nijssen, Hoeksestraat 25 te Someren 5712 AP.  Je
kunt de zaden ook meebrengen naar de algemene
jaarvergadering op do. 9 feb.
Tot woensdag 1 maart om 20.00 uur in de filmzaal van
het Klok en Peelmuseum, Ostaderstraat 23, Asten.
Deze avond is voor iedereen toegankelijk; voor  niet-
leden zijn de kosten € 5,--. We hopen op een goede
opkomst !!        Anita Nijssen

Mijn vertrek als administrateur/secretaris
Vanaf  2005 was ik bestuurlijk betrok-
ken bij de afdeling. Meerdere keren
heb ik aangegeven te willen stoppen
met daarbij ook steeds de toezegging
om wanneer nodig ondersteuning te
blijven bieden. Mede dank zij bemoei-
enis en inzet van onze huidige interim--
voorzitter Famke en Frank wordt het

vanaf dit nieuwe jaar mogelijk een andere werkwijze
voor alle werkzaamheden door te voeren. Voortaan
zullen meerdere personen aktief betrokken worden 
bij het reilen en zeilen van de afdeling.  Allemaal be-
dankt voor de aangeboden hulp. Mijn werk voor de
afdeling heb ik altijd met veel plezier gedaan; met
name dank zij de geweldige steun van alle mensen
binnen de kerngroepen en het bestuur. Dat waardeer
ik bijzonder en  dit was voor mij ook altijd de drijfveer
door te gaan totdat andere omstandigheden zich aan
zouden dienen. Gelukkig staat de afbouw nu echt te 
gebeuren. Bedankt allemaal nogmaals voor de steun
in het verleden.  
Graag wens ik onze afdeling alle succes voor de
toekomst.  Gerard Derikx

50 jaar Asten Someren afdeling van Groei en Bloei!
De Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde (KMTP) is
150 jaar geleden opgericht. Dat is afgelopen jaar gevierd op de
Floriade en op Gardenista. In Asten Someren is dat 50 jaar gele-
den ook gedaan. Helemaal in het begin kregen alle hoveniers die
in opleiding waren, een abonnement. Dat is nu niet meer zo. Van
een vereniging van beroepsmensen die met tuinen bezig zijn, is
het uitgegroeid tot een vereniging voor tuinliefhebbers. Het is een
landelijke vereniging die een maandblad uitgeven genaamd: Groei
en Bloei. Die naam is nu ook de roepnaam van de vereniging
geworden.
De geschiedenis van onze afdeling zal in de loop van dit jubileum
jaar nog eens de revue passeren. Ook zullen de kerngroepen dit
jaar in het zonnetje gezet worden. Dat is al eens gedaan in 2017
maar er zijn alweer zoveel veranderingen dat we ze graag her-
nieuwd aan onze leden voorstellen. Daar werken we nu aan en
dat zal over een half jaar zijn beslag krijgen.

Verder zijn er nog andere ideeën, die aangedragen werden door leden zoals: Organiseer een avond “Tuin
passie delen”. Korte uitleg: Iemand, een lid van onze afdeling, kan m.b.v. eigen foto’s/ PowerPoint iets ver-
tellen over de eigen plant of tuin. Niet te lang: bijvoorbeeld 20 seconden per foto vertellen. Zoals de jongelui
een pitch maken over iets leuks. Kort, binnen de minuut. Als we dan max 10 foto’s per persoon meebrengen
naar deze avond wordt het niet te lang en kunnen we toch diverse tuinpassies delen. Het doel is het delen
van je eigen tuinplezier. Ook was er 'n idee: Organiseer een versierde fietsentocht voor kinderen langs
groene plekken van Asten Someren.
Deelnemers aan de Groenmarkt tijdens het ZNKB zijn altijd welkom en we zoeken ook leuke kraampjes met
huisnijverheid, kunst of home-made producten. Gezien het tijdstip, 5 november, kan het zijn dat er kramen
binnen willen worden opgesteld. De aanmelders kunnen daar misschien al rekening mee houden. Natuurlijk
alles afhankelijk van het weer en de temperatuur. Opgeven kan via info@vanhornetuin.nl
Heb jij ook een leuk idee voor ons jubileumjaar?
Geef het door en we kijken of we er iets van kunnen
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Van de interim-voorzitter
Een sprankelend Groei en Bloei jaar!
Bij deze start van het nieuwe jaar 2023 wil ik de wens herhalen: dat het 50ste
bestaansjaar van onze afdeling een mooi en feestelijk jaar mag worden! We
hebben er zin in! Er staan mensen klaar om mee te helpen om onze afdeling te
laten sprankelen komend jaar! Er zijn zaadjes gezaaid, zogezegd!
Waar denken we dan aan?
We gaan weer TuinPeuzelen! Net als bij ons vorige jubileum gaat er een
Pinksterdag komen waarbij je allerlei tuinen bezoekt en daar steeds iets anders
lekkers voorgeschoteld krijgt. Het was toen een groot succes en daar willen we
dit jaar weer voor gaan. We gaan er meer over horen en lezen. We gaan weer
het ZNKB organiseren: het Zuid Nederlands Kampioenschap Bloemschikken
voor amateurs. Ook hierover vind je meer gegevens in dit informatieblad.

Verder staan er andere activiteiten gepland: denk aan excursies naar mooie tuinen met o.a.  de dendrologen
en de vaste planten kerngroep, open tuinen, lezingen, voortuinkeuringen, bloemschik-avonden en vanaf dit
seizoen ook een bloemschik-middagcursus, eendagsreis(zen) en meerdaagse reis, dahlia’s kweken en kopen
en het tridium en dan vergeet ik er vast nog wel eentje. Je kunt dit altijd opzoeken in de activiteitenkalender.
Elke week organiseert onze afdeling Groei en Bloei een activiteit. Dankzij de kerngroepen! Superfijn!
 
Ons afdelingsbestuur gaat veranderen.
Onze voorzitter Piet van de Laar is gestopt. Zijn tuinhart heeft hij op de goede plek maar het besturen bleek
niets voor hem. Daarom heb ik het stokje tijdelijk van hem overgenomen en heb van de andere bestuursleden
het vertrouwen gekregen dat ik ad interim-voorzitter kon zijn.
Onze bestuur ondersteuner secretariaat, Gerard Derikx, heeft al vele jaren geleden aangegeven dat hij het
stokje wil overdragen. Dat is steeds niet gelukt. Nu moest hij aangeven dat zijn gezondheid te wensen
overlaat. Dus dat hij echt moet stoppen. Daarop hebben we een crisisbijeenkomst voor leden georganiseerd
om over onze bestuurs- situatie te spreken samen. Dat heeft geresulteerd in een bijeenkomst van 23 perso-
nen/leden waarbij elke persoon aangaf een deeltaak op zich te willen nemen. Dat vonden we fantastisch! Wat
daar is uitgekomen, kun je verderop lezen in dit informatieblad. Onze penningmeester heeft ook aangegeven
dat ze wil stoppen. Daarvoor hebben we nog geen opvolger gevonden. Ken jij iemand of ben jij iemand die
deze klus kan klaren: geef dat dan door aan mij. weertsfamke@gmail.com
 
En soms is er iets anders dan anders….
Ikzelf ga mijn zus opzoeken die in Nieuw-Zeeland woont. Dat gaat gebeuren van eind januari tot eind febru-
ari. Dat betekent o.a. dat ik niet aanwezig ben bij de jaarvergadering. Dat is nogal wat! Want het crisisoverleg
heeft opgeleverd dat men mij ziet zitten als voorzitter. Door de steun die ik ervaar van de leden die mij als
voorzitter steunen, durf ik me kandidaat te stellen. De stemming gaat dus gebeuren als ik er niet bij ben. Ik
ben benieuwd of er iemand anders opstaat die onze afdeling wil leiden. In ieder geval hoor ik daarna hoe het
is afgelopen.
De winterzonnewende is geweest: elke dag wordt het nu weer een beetje langer licht. Ik wens jullie allemaal
een goede start met het tuin- en buitenleven. Maak mooie plannetjes voor je groene omgeving en als de zon
weer wat warmer wordt: heel veel succes met zaaien!
Famke Weerts
 

Activiteiten januari-februari 2023
Wo 11 jan 20u Thema-avond bloemschikken "Vlechten en Recyclen" Klok&Peelmuseum
Di 17 jan 20u Alg.lezing "Fotoverslag over Costa Rica" Flip vd Elshout Klok&Peelmuseum
Wo 8 feb 20u Thema-avond bloemschikken + Jaarvergadering Klok&Peelmuseum
Do 9 feb 20u Jaarvergadering 2023 + info.zomerreis 2023 Centrum de Beiaard
Do 16 feb 20u Thema-avond dendrologie                                                    

"Het verborgen leven van een boom”
Klok&Peelmuseum

Wo 1 mrt 20u Zadenverdeling kerngroep vaste planten Klok&Peelmuseum
Wo 8 mrt 20u Thema-avond bloemschikken                                             

"Werken met bolletjes en in of met ring werken”
Klok&Peelmuseum

15 febr  Inbreng copy info.blad mrt-apr  
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2023
Wij nodigen jullie uit voor de Jaarvergadering 2023. Deze is op do.
9 feb. in Centrum de Beiaard, Pastoor de Kleynof 21 5721CR
Asten; aanvang 20 uur.
Agenda

1.    Opening
2.    Digitaal jaarverslag 2022
3.    Digitaal financieel verslag 2022
4.    Verslag van de kascontrole-commissie
5.    Aanzoek nieuw lid kascontrole-commissie
6.    Onze actuele bestuurssituatie *)
7.    Rondvraag
8.    Pauze
9.    Huldiging jubilarissen (25, 40/50 jaar lidmaatschap)
10.  Opstart activiteiten 50-jarig jubileum  
11.  Informatie over de zomerreis waarna info/uitreiking plant vd maand  en sluiting
Verloting bloemstukjes en uitreiking plant van de maand vinden plaats na afloop van de vergadering.  
*) Onze actuele bestuurssituatie
Het huidige bestuur telt momenteel 3 statutaire leden. (Famke Weerts, Francien Verheijen en Frank van
Horne).
Per okt. 2022 heeft Piet vd Laar het voorzitterschap tussentijds beëindigd. Sedertdien functioneert Fam Weerts
als voorzitter ad-interim. Ter ondersteuning functioneren Willemien Smits  en Gerard Derikx als ondersteunend
(administratief) vrijwilliger.
-Famke Weerts is sedert 2012 bestuurlijk betrokken bij onze afdeling. Zij is momenteel interim-voorzitter. Zij
kandideert zich als voorzitter. De benoeming van de voorzitter dient statutair door de Alg.Vergadering plaats
te vinden. Voorgesteld wordt haar als zodanig te benoemen.
-Francien Verheijen is vanaf 2013 bestuurslid/penningmeester. Per 2023 is deze functie vacant. Zij stelt zich
niet meer herkiesbaar. Hiermee komt de functie dus vacant. Geïnteresseerden voor het penningmeesterschap
wordt gevraagd dit kenbaar te maken. (zie info. hieronder)
-Frank van Horne is vanaf 2014 bestuurlijk aktief voor ons. In 2021 is hij opnieuw voor 3 jaar als bestuurslid
benoemd. In 2024 verloopt deze termijn.
-Nieuwe secretaris; De afgelopen maanden hebben wij ons gezamenlijk flink ingespannen om de bestuurs-
situatie weer op orde te brengen. Dat is voor een belangrijk deel gelukt.  In de praktijk worden voortaan veel
deeltaken door anderen gedaan, wat een grote ondersteu-ning betekent voor de diverse bestuursfuncties!
Voor meer info. hierover wordt verwezen naar het artikel “Ontwikkelingen ten aanzien van de bestuurssituatie”
in dit info.blad.  
Dhr Meine Jonkers is bereid gevonden de secretaris-functie op zich te nemen. Betrokkene is woonachtig in
Someren, is vanaf 2000 lid van Groei & Bloei en heeft ruime bestuurlijke ervaring binnen het verenigingsge-
beuren. Voorgesteld wordt betrokkene te benoemen als algemeen bestuurslid.   
Samenvattend:
-Voorgesteld wordt Famke Weerts te benoemen tot voorzitter en
-Meine Jonkers tot algemeen bestuurslid. Betrokkene wordt onze toekomstige secretaris.  
-Geïnteresseerden voor het penningmeesterschap wordt gevraagd dit kenbaar te maken.
De kandidaatstelling kan natuurlijk mondeling tijdens de alg. vergadering.
GRAAG REKENEN WIJ OP JULLIE AANWEZIGHEID EN STEUN.                    Het bestuur 

Plant van de maand januari  2023
Kniphofia citrina  vuurpijl
Deze vuurpijl is een vaste plant die
graag op een zonnige plek staat in
goed doorlatende grond. Ze bloeit met
bleek-gele bloemen van juni tot en
met september. Ze wordt 70 tot 80 cm
hoog. Ze trekt bijen aan en is ook
geschikt als snijbloem. In de winter

kun je de lange bladeren samenbinden ter bescher-
ming. Deze plant is vermeerderd door Thieu en Lies
van den Berg.

Plant van de maand februari 2023
Pennisetum ‘Hameln’ lampepoetsergras
Dit pol-vormende siergras bloeit met
aartjes die aan lampenpoetsers of 
flessenborstels denken. Ze bloeit van
augustus tot oktober en in de herfst

krijgt ze een gele kleur. De hele winter behoudt ze een
mooi silhouet. Pas eind februari of maart knip je het
oude gewas eraf tot 5 cm boven de grond. Ze staat
graag in de zon of halfschaduw in goed doorlatende
voedzame grond. Ze wordt ongeveer 50 cm groot.
Deze plant is vermeerderd door Anita Nijssen.
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Ontwikkelingen ten aanzien van de bestuurssituatie
Toen in oktober jl. bekend werd dat onze voorzitter stopte en onze secretaris ernstig ziek was, was onze
penningmeester genezende van een heupoperatie. Mijn eerste reactie was: het gaat niet gebeuren dat onze
mooie afdeling geen bestuur meer heeft! Toen hebben we, een maand later, samen onze leden ingelicht en
een crisisbijeenkomst georganiseerd voor al onze leden.
Daarop zijn 23 leden gekomen. Deze bleken dezelfde gedachte te hebben: we moeten elkaar steunen om
onze mooie afdeling van Groei en Bloei draaiende te houden. Ieder mocht aangeven welk talent hij/zij in wilde
zetten voor onze club. Het werd duidelijk dat er 3 personen de voorzitter wilde steunen, dat er 6 personen iets
voor de secretariaatswerkzaamheden wilden betekenen en dat er 4 mensen actief mee wilden helpen met
ons jubileumjaar. Het luchtte mij enorm op! En het hele zittende bestuur ook! Weer een maand later hebben
we alle 23 samen alle werkzaamheden op een rijtje gezet en de taken verdeeld. Dat ging in goede harmonie.
De bestuurstaken zijn verdeeld maar de taken voor het jubileum nog niet helemaal. Dat gaat binnenkort ge-
beuren. Daarover bericht ik in het volgende informatieblad.
Hoe gaan we samen verder?
-    Voorzitter Famke W
Rina Slegers, Peter van Rees en Francé van Kemenade gaan de voorzitter ondersteunen. Met name is nodig
dat het netwerken gedaan wordt, omdat ik niet in Asten of Someren woon maar in Weert. Ik blijf voorlopig de
bestuursvergaderingen voorbereiden en voorzitten.
-    Secretaris
Met Meine Jonkers krijgen we een nieuwe secretaris. Gerard zal hem begeleiden/inwerken.
Verder nemen de volgende personen deeltaken op zich:
Ans Tiemissen (ledenadministratie)
Petra Verdonschot, Frank van Horne en Louis Spruijt. (redactie informatieblad)
-    50-jarig jubileum
Tienie Schutjens:, Ada van Dijk en Maria van Dijk, Ans Tiemissen
Het TuinPeuzelen zal worden georganiseerd door: Anita, Ricus, Maria en Lenie.
Er moeten foto’s en film gemaakt worden tijdens het ZNKB: vacature
Meine en Rina gaan navragen of er subsidie is te krijgen bij de gemeente Asten en/of Someren.
Dit alles betekent dat in de jaarvergadering van 9 februari 2023 de leden gaan stemmen voor een nieuwe
voorzitter en een nieuwe secretaris. Met alle informatie die hierboven en hiervoor gegeven is, hoop ik dat
jullie bewust en gemotiveerd kunnen stemmen. De statuten gaan uit van 1 voorzitter, 1 secretaris en 1 pen-
ningmeester: dat is de formele invulling. In de praktijk worden veel deeltaken door anderen gedaan, wat een
grote ondersteuning betekent voor deze bestuursfuncties! Wat betreft de penningmeester: mocht iemand deze
taak willen en kunnen doen, voel je dan uitgenodigd om te reageren naar weertsfamke@gmail.com     Famke
Weerts

Thema-bijeenkomst dendrologie do. 16
feb.2023

Het thema voor onze volgende bijeenkomst is:
“Het verborgen leven van een boom”
Op deze avond zullen Chris vd Wurff en Willie vd Vorst
ons meenemen in de wondere wereld van bomen. Zij
zijn bij uitstek de vakmensen die veel weten over het
wel en wee van een boom. Vanuit hun praktijk vertel-
len zij ons een boeiend verhaal. Het gaat niet zozeer
over de alledaagse zichtbare zaken van een boom, 
maar over de vaak onbekende eigenschappen. Onder

andere met de huidige techniek van DNA is er de af-
gelopen jaren veel onderzoek gedaan naar het wel en
wee van bomen. Daardoor is er veel nieuwe kennis
beschikbaar gekomen. Vooral ook over het onzicht-
bare leven van de boom. Bijvoorbeeld de  samenle-
vingsvorm van schimmels en planten via de wortels.
Bijna alle planten werken ondergronds samen met
schimmels. Deze absorberen bijvoorbeeld mineralen
uit de bodem die ze vervolgens afstaan aan een plant,
in ruil daarvoor krijgen ze suikers terug voor hun eigen
voeding. Hoe hoog kan een boom de sapstroom op-
stuwen, is daar een grens aan? Kunnen bomen met
elkaar communiceren en zo ja hoe dan?  
Vol porig, ring porig en verspreid porig termen die de
aard van het hout van een boom aanduiden. Zomaar
enkele kreten die aan de orde kunnen komen.
De bijeenkomst is op do. 16 feb. 2023 om 20u. in
museum Klok en Peel, Ostaderstraat, Asten. De en-
tree is gratis voor leden van Groei & Bloei; voor ande-
re belangstellenden, die van harte welkom zijn, € 2.-. 
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Inschrijfformulier meerdaagse tuinenreis 2023 
Meerdaagse tuinenreis van Groei & Bloei afd. Asten/Someren
7-daagse reis naar Normandië (Frankrijk)
             van  18   t/m  24  juni  2023
De reissom bedraagt € 1.035,-- inclusief o.a. hotel, busreis, lunches, tuinen, afscheidsdiner.
        Toeslag 1-persoonskamer  € 165,--
Inschrijfformulier:   
Volledig invullen:
Naam: ..........................................         heer / mevr.
Roepnaam: ..................................         Voorletters ...............................
Adres: ..........................................         Geb. datum: .............................
Postcode: .....................................        Woonplaats: .............................
Tel: ...............................................        Mobiel: .....................................
E-mail adres: .............................................................
Inschrijfformulier:   
Volledig invullen:
Naam: ..........................................         heer / mevr.
Roepnaam: ..................................         Voorletters ...............................
Adres: ..........................................         Geb. datum: .............................
Postcode: .....................................        Woonplaats: .............................
Tel: ...............................................        Mobiel: .....................................
E-mail adres: .............................................................
Gelieve ‘n naam en tel.nr. op te geven van een thuisblijver in geval van calamiteiten
Naam:……………………………………..
Tel.nr. bij voorkeur mobiel:…………………………………….
Denk aan een reis- en /of annuleringsverzekering.
De inschrijving is definitief als een aanbetaling is gedaan van € 300,-- per persoon vóór  15 februari 2023 op
de rekening van Groei & Bloei Asten-Someren  
NL09 RABO 0103650989  onder vermelding van:   tuinenreis Normandië (Frankrijk).
De inschrijving  is op datum van aanmelding en vol is vol.
Opgave voor deze reis bij Ingrid Peters,
Wolfsberg 63, 5721 HS Asten. (telefoon 0493-691563)
Mail: m.peters17@chello.nl

Tuinenreis 2023 Normandië 
Op 21 september 2022 hadden we  de reünie van onze succes-
volle tuinenreis naar Saarland. Omdat er belangstelling was voor
een volgende reis hebben wij toen aangegeven een nieuwe reis
te gaan voorbereiden naar Normandië in Frankrijk. Op de reünie
is toen al een beknopte presentatie gegeven van onze plannen.
Inmiddels zijn de belangrijkste zaken geregeld, te weten het hotel
en de bus.

In principe zijn die vastgelegd onder het voorbehoud dat er +/- 30 deelnemers zijn.
Ook de meeste tuinen en kastelen zijn vastgelegd.
De tuin van Luc en Frieda (B) + Jardin Jungle Karlostachys + Jardin Chamrock + Jardins de Louannes +
Château de Mesnil Geoffroy + tuinen en museum van Claude Monet  + Jardin Plume  + Jardin de Valerianes
+  Jardin  d’Étretat + Kasteel Champ de Bataille  + Water-tuinen van Annevoie (B)
Deze  7-daagse reis zal zijn van zondag 18 juni t/m zaterdag 24 juni 2023.
Zoals bekend is het een “all in” reis. Dit betekent: hotel met ontbijt en diner, lunches, entree van de tuinen,
een reisboekje, een film als reisverslag, afscheidsdiner en een afsluitende reünie.
Inschrijven op deze reis is nu mogelijk door invulling van onderstaand formulier.
Op do. 9 februari is de jaarvergadering van Groei & Bloei. Dan wordt via een Power Point Presentatie nade-
re toelichting gegeven over deze reis.
Opgave voor deze reis bij Ingrid Peters, Wolfsberg 63, 5721 HS Asten. (telefoon 0493-691563)
Mail: m.peters17@chello.nl
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Indien onbestelbaar retour: Marsstraat 6, 5721 XW Asten
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