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Activiteiten mei-juni 2022
Datum Tijd Activiteit Locatie
Wo 11 mei 20u Thema-avond bloemschikken "Achtbaan en Op de kop" Museum Klok en Peel
Do 19 mei 18.30u Excursie kerngroep Dendrologie tuin Heythuysen Dorpsstraat 16
25 t/m 29 mei  Gardenista 2022 (buitenplaats Den Alerdinck Laag Zuthem
Wo 8 juni 20u Thema-avond bloemschikken "Verrassingsavond" Museum Klok en Peel
11 t/m19 juni  Nationale Tuinweek Groei&Bloei  
Zo 12 juni 11-17u Open Tuinen Dag Gr&Bl Asten-Someren  
Ma 13 juni 19u Tuinbezoek "Onze school" kerngroep Vaste Planten" Maarheeze
26 jun t/m 2jul  Meerdaagse Tuinenreis Saarland  
Za 20 aug  Dagexcursie Floriade; kerngroep reizen/excursies  
Zo 6 nov  ZNKB 2022; afd. Gr&Bl Deurne-Venray  

  Inbreng copy info-blad jul-aug '22: 15 jun 2021  

Voorwoord voorzitter
Beste medetuiniers,
Ik heb vandaag 27 april op
de verjaardag van onze
koning de laatste tuin on-
derhouden voordat wij
voor enkele dagen vertrek-
ken op vakantie naar Italië.
Het kan gelukkig weer en
de vooruitzichten zijn goed.
Ik smeer een boterham en
ga even in de tuin zitten,

onze tuin ziet er goed uit en ik zit (half liggend) op onze
tuinbank heerlijk te genieten van al het moois wat er
bloeit en groeit in onze tuin: een prachtige azalea ooit
gekocht in het arboretum van Kalmthout, de eerste
Cypripediums (orchideeën) bloeien al, verschillende
irissen, en de scilla’s waarvan je soms denkt, ik moet
er ’n stel verwijderen want ze komen overal uit.
Nieuwe, tenminste voor mij nieuwe, soorten planten
komend uit verschillende werelddelen zijn tot nu toe
succesvol in onze tuin en geven door hun groei aan
dat ze het naar hun zin hebben.
Langzaamaan dwalen mijn gedachten naar onze ko-
mende vakantie in Italië, wilde orchideeën spotten,
een dikke zestig soorten die in de omgeving waar wij
naar toe gaan groeien. Velden vol samen met de wilde
cyclamen, gentianen, en gladiolen. Dan voel je de
natuur door je aderen stromen, bloemen, stilte, diver-
se geuren en dan even vergeten wat er voor de rest
op onze aardkloot aan de gang is. Mocht u ooit wilde
orchideeën tegenkomen graaf ze a.u.b. niet uit want
het heeft geen enkele zin en het is slecht voor de
omgeving waar ze staan. Ze groeien samen met een
bepaalde schimmel dus zonder die schimmel gaan ze
dood en de meesten uit die omgeving zijn niet winter-
hard. Na genoten te hebben van al het moois tegen
de berghellingen aan, rijden we meestal een leuk
dorpje binnen om in alle rust een lekkere pizza of
salade te eten, en daarna achteroverleunend een

Lentevers door Arnold de Boer

Lente
Zie je de narcis bloeien
een bij stoeien
tussen z’n draden vol met meel?
Goudgeel
Kleur van de lente
jaarlijkse rente
op een fortuin.
De zon op m’n kruin
Aanschouw ik het wonder

heerlijke cappuccino wegwerken…….
Plotseling schrik ik wakker en zit rechtop op de bank
want ik had van Gerard de vraag om het voorwoord
te schrijven voor het infoblad en vandaag is de dead-
line, dus vlug de pc aan gezet en aan de gang,
Gelukkig net op tijd !!
Voor de mensen die ook een paar dagen weggaan
“een prettige vakantie” en voor de mensen die thuis-
blijven geniet van je tuin en de omgeving die heel
bijzonder is.    Piet
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Excursie Kerngroep Dendrologie; tuin
Heythuysen
Donderdag 19 mei 2022 naar Heythuysen aan-
vang 18.30 uur.
Deze keer gaan we naar een heel bijzondere tuin:
van Mw. Caroline Kuijpers.
Haar overleden vader (Theo Kuijpers was oud
huisarts in Heythuysen en met een grote passie voor
de natuur) heeft tijdens zijn werkzame leven  deze
grote tuin van ruim een hectare opgebouwd. Hij
verzamelde tijdens zijn buitenlandse reizen allerlei
bijzondere bomen en struiken. Het was zijn uitda-
ging om die in zijn eigen tuin tot wasdom te brengen.
Op die manier heeft hij er een soort arboretum van
gemaakt en is het een tuin geworden met een
unieke collectie. Daaronder ook vele soorten mag-
nolia's. Gelet op het vroege voorjaar zullen een
aantal bloemen al verdwenen zijn maar er blijft nog
ruimschoots voldoende over om van te kunnen
genieten. Het is een bijzonderheid dat wij deze
mooie tuin mogen bezoeken.
Omdat er zoveel te zien is begint de excursie al om
18.30 uur! Het adres is Dorpsstraat 16  6093EC in
Heythuysen. De ingang van de tuin is door de grote
poort. Let op: er is daarbinnen geen ruimte is om te
parkeren.
Kerngroep dendrologie Groei & Bloei Asten/
Someren

Maandagavond tuinbezoek van de kern-
groep Vaste Planten

 
Op ma. 13 juni a.s.
vanaf 19u. bezoeken
we de tuin van “Onze
school” in Maarheeze.

 
"Onze School" is een 100-jarig gebouw, voorheen de
St.Jozefschool. Nu na een grondige verbouwing met
de hulp van vele vrijwilligers is het een ontmoetings-
punt geworden voor alle inwoners van Maarheeze.
Helemaal rondom de school zijn tuinen aangelegd.
Zowel de aanleg als het onderhoud is het werk van de
tuinploeg; ook vrijwilligers natuurlijk. De tuin biedt voor
elk wat wils: Een groot gazon, strakke borders, mooie
oude bomen, 3 tuinen met een veelvoud aan vaste
planten, heesters en bollen. Het hele jaar door zijn er
bloemen te vinden.
De tuinen zijn altijd vrij te bezichtigen.
Tijdens het bezoek kan er geparkeerd worden aan de
achterzijde van het gebouw.
Na afloop kun je koffie  of thee kopen voor € 0,50.
We hopen op mooi weer en een mooie opkomst.     
Tot dan!   Anita Nijssen
 

Dagexcursie Floriade 2022
Eens in de tien jaar komen alle groene grootheden bijeen gedurende deze
wereldtuinbouw tentoonstelling. Van over de hele wereld verzamelen zich
experts die groene oplossingen presenteren die onze steden leuker, mooier
en duurzamer maken. Verwezen wordt ook naar ons artikeltje in het vorige
info.blad. Wij willen deze Floriade Expo bezoeken met een mooie dagexcur-
sie op za. 20 augustus a.s.. U kunt zich hiervoor opgeven door onderstaande

aanmeldstrook in te vullen en op te sturen.    
 
Programma:
Vertrek Asten:             8.00 uur
Vertrek Someren:        8.15 uur
Koffie in Beesd, Floriade Almere, Diner in Zeeland.
Aankomst Someren   21.00 uur
Aankomst Asten         21.15 uur
 
De kosten voor deze dag zijn voor leden Gr&Bl   € 85,--  en voor niet-leden €  90,--.
Aanmelden vóór 15 juni a.s. i.v.m. aanvraag kaartjes Floriade.
Opgave/deelname in volgorde van binnenkomst. Inbegrepen: busreis, koffie, entreekosten en een afscheids-
diner.
Opgave dagexcursie Floriade za.20 aug
Naam: ………………………………  Adres: …..………………….……………
Woonplaats ……………………………tel: ……………………….…
Totaal aantal personen  …………    waarvan   ……… personen  geen lid.
Opgave/deelname in volgorde van binnenkomst. Inbegrepen: busreis, koffie en gebak, entreekosten en
een afscheidsdiner bij Ingrid Peters, Wolfsberg 63 5721 HS Asten  
E: m.peters17@Chello.nl  of T: 0493-691563
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Open Tuinen Dag, Groei en Bloei, afdeling Asten-Someren

Zondag 12 juni 2022, 11.00-17.00 uur
Zondag 12 juni organiseert Groei en Bloei afd. Asten-Someren weer haar
Open Tuinen Dag. Een 6-tal tuinen worden op deze dag opengesteld voor het publiek.
Iedereen is welkom. De tuinen bevinden zich in de gemeente Someren en de route is gemakkelijk per fiets te
doen.          Gegevens deelnemende tuinen
 
Fam. Vossen, van den Eijndelaan 64, 5712 BR, Someren-Eind
Een tuin van een echte hobbyist, nl. Bonsai. Van heel klein tot grote exemplaren. En als je het hebt over
Bonsai dan zeg je ook Japan – Koi-karpers.
 
Fam. van de Ven, Laan ten Roode 29, 5711 GA Someren
Een moderne kleine en strakke voortuin en achtertuin waarin lijnen en vakjes
een belangrijke rol spelen.
 
Fam. van de Boomen-Rutjens, Molenstraat 19, 5711 EV Someren
Een voortuin met een mospaadje/vakje, een mooie achtertuin waarin diverse
hergebruikte materialen zijn verwerkt. Veel bloeiende planten, een groente
tuintje en verhoogde bakken.
 
Fam. Vendrig, Hooghoef 17, 5712 JR Someren
Een smalle lange zijtuin die helemaal naar eigen inzichten en gebruik is
aangelegd. Met verhoogde plantvakken en een gevarieerde boeiende beplanting.
 
Ons Paradijs, Hoeksestraat 25, 5712AP Someren
Een hele grote, prachtig aangelegde tuin met veel vaste planten, siergrassen, bomen, gazon, vijver en diver-
se leuke doorkijkjes.
En…. enthousiaste tuinhobbyisten!
 
Fam. de Lau, van Lieshoutstraat 63, 5712XR Someren
Een mooi gesitueerde voortuin rondom de woning met een zeer grote variatie in planten. Er is altijd wel wat
te beleven en te zien!
 
Openingstijden tuinen: 11.00 tot 17.00 uur Toegang: Gratis
Website: www.asten.groei.nl Wij wensen alle deelnemers en bezoekers mooi weer en een heel gezellige
Tuinendag toe!  Kerngroep “Open Tuinen Dag”, Leny Jansen en Frank van Horne
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Voorbereiding viering 50-jarig bestaan afdeling
Onze afdeling bestaat volgend jaar 50 jaar. Dit gouden bestaan
moet natuurlijk goed gevierd worden. Het bestuur gaat samen
met de kerngroepen een mooi programma opzetten. Een belang-
rijk bestanddeel zal de organisatie van de ZNKB tezamen met
een buitengroenmarkt worden. Locatie hiervoor wordt het Wa-
terdaelcollege, locatie Kommerstraat, Someren. Datum van dit
evenement wordt za 3 september 2023. Gedacht wordt aan

meerdere kleinschalige activiteiten. Het geheel moet nog vorm krijgen. ‘n 3-Tal stuurgroepjes pakt dit op, o.
a. voor de ZNKB/binnnengebeuren ca, de buitenmarkt,  de PR c.a. en een jubileumcommssie. Om alles te
kunnen organiseren hebben we ’n groot aantal vrijwilligers nodig. Bij deze daarom al ’n eerste oproep. Ook
doen wij ’n oproep voor de inbreng van ideeën. Geef ze door per mail (info@asten.groei) of heb rechtstreeks
contact met een van de bestuursleden of de contactpersoon van een van onze kerngroepen. Zie hiervoor
onze website www.asten.groei.nl (hoofdpagina-onder-midden)
 

Terugblik naar Plantenmarkt Ospel:   Het plezier van een tuinier
Het was een heerlijke zonnige 10 april-dag in het
Plantencentrum Ospel. Er was plantenmarkt. Er
waren wel 35 verenigingen aanwezig die hun
liefde voor planten lieten zien. Zoals de kuipplan-
tenvereniging en de succulentenvereniging. En
het Plantencentrum zelf was ook in vol ornaat
klaar voor veel bezoekers.
Wij stonden er in de kraam van Groei en Bloei
Asten Someren. Wij, mensen met groene vingers
en liefde voor onze eigen bloeiende groene tuin.
Onze voorzitter Piet had een speciaal exemplaar
meegebracht dat stond te bloeien; een Arisaema
sikokianum.
Deze trok de aandacht van mensen: een mevrouw
kwam steeds weer met iemand anders terugkijken
en laten kijken. Hoe een plant mensen kan raken!
We hadden voor het eerst de voel-kist in de kraam
staan: wat voel ik? Dat was spannend voor zowel
kinderen als ook voor ouders. Het was aanleiding
voor menig gesprekje over verschijningsvormen
uit de natuur. Over eetbaar en oneetbaar; zoals
een appel of een walnoot. Over groot en klein;
zoals een dennenappel van de zee-den of de
zaadjes in de verbascum zaaddoosjes.
Een quiz vraag die ook veel geïnteresseerden trok
was de vraag hoeveel hazelnoten erin de pot
zaten. De winnares is gebeld en kan haar tegoed-
bon verzilveren in het Plantencentrum Ospel.
Wij hebben veel gezellige mensen ontmoet: be-

kenden en minder bekenden. Mensen uit de buurt maar ook mensen uit België, Duitsland en Amsterdam
waren er. Doorlopend aanspraak over de plantjes tijm of vergeet-me-nietjes die we weggaven en over de
zaadjes van Zinnia, die ook in veel tuinen gezaaid zullen worden. Liefde voor planten verbindt. Verwondering
en verbazing waren overal aanwezig.
Je kon echt zien en ervaren dat een tuinier veel plezier beleeft aan zijn/haar hobby.
Het plezier in tuinieren werkte duidelijk aanstekelijk: we hebben zelfs een nieuw lid kunnen inschrijven voor
onze Groei en Bloei! Een mevrouw met haar dochter van rond de twintig  ernaast: beide waren enthousiast.
Uiteindelijk zijn er rond de 1500 bezoekers geweest die allemaal langs onze Groei en Bloei kraam liepen. Het
was een heerlijk dagje uit en zeker voor herhaling vatbaar wat ons betreft. Hopelijk komen een volgende keer
nog meer mensen van onze vereniging een kijkje nemen en meegenieten van zo veel plantenliefde en kijken
naar het plezier van menige tuinier.
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Situatie reizen Groei&Bloei vervolg !!! Meerdaagse tuinenreis
Intussen is de Coronasituatie positief verbeterd en zijn de belemmerende
maatregelen nagenoeg opgeheven. (oa geen mondkapjes in de bus)  
Zoals in het vorige blad werd aangekondigd is er een enquête  gehouden
onder de voormalige deelnemers. De uitslag daarvan was zeer positief en
voldoende personen wilden in principe mee met de komende tuinenreis.
Reden om de organisatie van de tuinenreis naar Saarland snel op te starten.

Inmiddels is de datum bekend 26 juni tm 2 juli 2022 en zijn het hotel en de bus voor ons gereserveerd.
Het inschrijfformulier is intussen verspreid en er hebben zich al voldoende deelnemers aangemeld.
Dus de reis gaat door !!
Voor degenen die deze info hebben gemist  is er het goede nieuws dat er nog enkele plaatsen beschikbaar
zijn voor de snelle beslissers. U moet uiterlijk vóór 14 mei 2022 reageren.
Verdere info bij Ingrid Peters: mail  m.peters17@chello.nl
 
Inschrijfformulier
Meerdaagse tuinenreis van Groei & Bloei afd. Asten/Someren
7-daagse reis naar Duitsland-Frankrijk  (Saarland)       van  26  juni   t/m  2  juli  2022
De reissom bedraagt € 860,- inclusief entrees tuinen, lunches en afscheidsdiner.   (toeslag 1p kamer € 120.-)
De inschrijving is definitief als een aanbetaling is gedaan van € 200,-- per persoon vóór  14 mei 2022 op
de rekening van Groei & Bloei Asten-Someren  NL09 RABO 0103650989  
Onder vermelding van:   tuinenreis Duitsland-Frankrijk
Inschrijfformulier:   
 
Volledig invullen:
 
Naam: ..........................................         heer / mevr.
Roepnaam: ..................................         Voorletters ...............................
Adres: ..........................................         Geb. datum: .............................
Postcode: .....................................        Woonplaats: .............................
Tel: ...............................................        Mobiel: .....................................
E-mail adres: .............................................................
Gelieve 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.

garten der fayensenDagstuhl schloss
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Indien onbestelbaar retour: Marsstraat 6, 5721 XW Asten
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