Afdeling Asten - Someren
zomereditie juli-augustus 2022

genieten in uw tuin; hier een bloeiende kiwi

een bloeiende eucalyptus
workshops bloemschikken 2022- 2023
ma 8 aug. tuinbezoek Gusta en Wout de Beer

Bloemschikken in het seizoen 2022 -‘2023
Bloemen fleuren je huis en je humeur op!
Wil je leren hoe je volgens de laatste ontwikkelingen, voor een mooi bloemwerk in je
huis kunt zorgen, kies dan voor onze cursussen of workshops Bloemschikken. Heb je
weinig tijd om je voor te bereiden, kies dan de volledig verzorgde workshops bij Francé
van Kemenade in Ommel. Zij regelt voor iedereen de inkoop van de bloemen, de ondergrond en de gereedschappen. Ook staat de koffie klaar met iets lekkers erbij. Je
hoeft zelf alleen voor de betaling te zorgen en je gaat met een prachtig, zelfgemaakt
bloemwerk naar huis aan het einde van de workshop. Dit is geschikt voor beginners en
ook voor gevorderden. Je betaalt €180,-- als je lid bent van Groei & Bloei en € 200,-als je geen lid bent. Hiervoor kom je 6x een keer per maand: van oktober tot en met
maart. Opgeven en verdere informatie bij francevkem@hotmail.com
Heb je meer tijd en misschien ook meer creativiteit, dan kun je ook de cursus doen waarbij de mensen zelf
voor hun bloemen, gereedschap en ondergrond zorgen. Zo kun je het bedrag zo hoog of laag maken als je
lief is. Deze cursussen worden gegeven in de Ruchte in Someren door Famke Weerts. Je betaalt € 50,-- als
je lid bent van Groei & Bloei en € 65,-- als je geen lid bent. Hier koop je een kopje koffie bij de Ruchte. Je
kunt ook per les meedoen; dan betaal je € 12,-- per les. Je gaat met je prachtige, zelfgemaakte bloemwerk
naar huis aan het einde van elke cursusavond. Het is 1x per maand vanaf oktober tot en met maart. Opgeven
en verdere informatie bij: weertsfamke@gmail.com
Neem je vriend of vriendin mee: dat maakt het erg gezellig.
Natuurlijk zorgen wij ervoor dat we eventuele richtlijnen m.b.t. corona in acht nemen zodat jouw en onze
veiligheid gewaarborgd is. Maar we hopen natuurlijk dat dit niet meer nodig zal zijn.

Inspiratievol bloemschikken en geluk
Iedereen heeft wel eens bloemen in een vaas gezet. Een vaas met bloemen brengt sfeer in huis,
een fijne sfeer. Bloemen raken een snaar in je hoofd: er worden meer gelukshormonen geproduceerd. Je krijgt er een gelukkig gevoel bij. Al sinds 1987 volg ik en geef ik de beginnerscursus
Bloemschikken bij Groei en Bloei. De sfeer is altijd erg fijn: mensen, soms vreemden voor elkaar
maar soms ook vriendinnen en bekenden, die bezig zijn met bloemen en groen, raken ont-strest,
raken gefocust, laten hun creativiteit groeien. Dat zorgt allemaal voor ontspanning en een gelukkig gevoel.
Afgelopen seizoen bij de workshops voor beginners ging het ook zo. Na de periode met corona konden we
weer samen in een ruimte onze hobby laten bloeien. Wat bleek bij de vraag hoe we het na de zomer in het
volgende seizoen willen gaan doen? Iedereen wil doorgaan. Misschien iets te druk komend jaar, maar als ik
kan komen, kom ik graag,is de reactie van cursisten.
Een impressie:
We deden een les waarin we leren om een korenschoof-gebonden boeket te maken. Dat is de bekende
manier van een boeket in de vaas zetten. Voor beginners is dit een oefening in consequent zijn, in overzicht houden, in vertrouwen op de goede afloop. Het klaarleggen van
alle te gebruiken stelen is de eerste handeling. Dan het om beurten vastpakken van een
tak en die schuin over de vorige tak leggen. Op zo’n manier dat geen tak elkaar kruist.
Het is elke keer weer een uitdaging. Ook ik moet mijn boeket terug op tafel leggen en
opnieuw in de hand nemen omdat de takken draaien tussen je vingers. Pas dan begrijp
je waarom een boeket dat mooi is, zo duur is. Het is een vakvaardigheid van meesterorde. Iedereen ziet hoe iedereen ermee worstelt en uiteindelijk toch een uniek en mooi
boeket weet te creëren. We deden ook een les met 1 bloem, 1 blad en 1 tak. Het is de
les waarin we leren waarderen de uniciteit van elk individu. En de “less is more”
schoonheid leren zien. Ook de ruimte tussen de onderdelen speelt hier een grote rol.
Draai eens met de tak: wat doet dat met het blad of de bloem? Het lijkt een les van zo
klaar, maar niets is minder waar. Ook deze workshop duurt 2 uur. En ook bij deze workshop gaan de cursisten tevreden en met een gevoel dat ze veel geleerd hebben, naar huis.
Inspiratievol:
Dat is het samen doen zeker! Bij de nabespreking, die net zo lang duurt als het schikken zelf, komt de diepgang.
Waarom maakte iemand het zo? Zou jij dat ook zo doen? Als je al de eindresultaten naast elkaar beziet, kun
je dan aangeven waarom de een mooier van kleur is en de ander mooier van vorm? Kijken, observeren,
bespreken, laten indalen en daarna met zin om het eens op een andere manier te proberen naar huis gaan.
Het is deze inspiratie die ervoor zorgt dat iemand graag zelf een bloemversiering maakt. Dat je graag je eigen
huis opfleurt met een bloem of een bloemwerkstuk. Het zijn stuk voor stuk creaties die je gelukshormonen en
die van je huisgenootjes, beïnvloeden. Ga voor geluk: ga bloemschikken!
Famke Weerts
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Buitenexcursie Buurttuin Someren-Heide

Maandagavond tuinbezoek van de kerngroep vaste planten

Op ma 5 sept 2022 heeft Maria Hendrikx een buitenexcursie georganiseerd in de buurttuin in Someren-Heide. Zij hebben vorig jaar de groenprijs gewonnen. Start is om 19.00u. De buurttuin ligt aan de
Eggendreef in Someren-Heide.

Jaarvergadering 2022

Vanwege de coronasituatie kon de jaarvergadering
van dit jaar niet doorgaan in februari. jl. Wij hebben
deze nu opnieuw ’n verkorte versie ingepland op di.
18 okt. a.s. voorafgaand aan de alg.lezing “Prairietuin”
van Herman Vaessen; aanvang 19.30u.
Wij hopen in feb. 2023 weer ’n uitgebreide vergadering
te kunnen houden met daarin o.a. ook ruimte voor de
huldiging van jubilarissen.

Toon respekt voor verscheidenheid van
tuinen

Beste mensen,
Het is voor de verschillende kerngroepen soms best
moeilijk om nieuwe adresjes te vinden voor onze
tuinexcursies. Denk dan aan de Maandagavondtuinen, de landelijke open-tuinen dag etc. Regelmatig
krijg ik de reactie van potentiele tuineigenaren dat ze
liever niet meewerken. Ze geven aan dat ze het
kwetsend vinden als er hardop kritiek gegeven wordt
over hun tuin, hun liefhebberij. Het is namelijk gewoon
zo dat iedereen een eigen manier van tuinieren heeft
en 'n eigen zienswijze er op na houdt. De een houdt
van strak, de ander van natuurlijk en weer een ander
van wild. Juist die veelzijdigheid maakt het zo leuk en
interessant. Altijd weer proberen we ook die verscheidenheid te bieden. Al is het niet jouw smaak, niet zo
als jij het zou doen, heb dan toch respect en waardeer
het feit dat er mensen zijn die graag hun liefde en
passie voor groen met een ieder willen delen. Zo blijft
onze vereniging er een waar iedereen zich welkom
voelt en waar men zichzelf kan en mag zijn.
Anita Nijssen
Ps: en als je tips hebt of je vindt het zelf leuk om je
tuin eens met ons te delen geef het dan a.u.b. door

Op ma. 8 augustus a.s. brengen we een bezoek aan
de tuin van Gusta en Wout de Beer, Burgemeester
Vogelslaan 6 5595XH Sterksel. Ze hebben een grote
tuin met een grote vijver in de hoofdrol. Verder zijn er
allerlei bomen, heesters en vaste planten etc. te zien.
Door de tuin verspreid zijn leuke zitjes van waaruit je
van de tuin kan genieten. Gusta is bedreven in het zelf
opkweken van planten. Ook voor onze vereniging
maakt ze regelmatig een plant van de maand. We zijn
welkom om 19.00 uur. We hopen op mooi weer en
een mooie opkomst. Anita

Rabo ClubSupport 2022

Ook dit jaar is weer de alom bekende Rabo ClubSupport aktie. Natuurlijk doet ook onze afdeling weer mee.
Wij rekenen graag weer op jullie medewerking. Aan
deze aktie kunnen alleen de leden van deze bank
meedoen. Zij ontvangen te zijner tijd het benodigde
stembiljet. Wij vragen jullie deel te nemen aan de aktie
en ons financieel te steunen door straks op onze afdeling te stemmen. Hartelijk dank alvast. De stemperiode loopt na de zomervakantie en is van 5 tot en met
27 september.
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Indien onbestelbaar retour: Marsstraat 6, 5721 XW Asten

Programma 2e helft 2022
Datum
Tijd
26 jun t/m 2 jul
Ma 27 jun
19u

Steutenweg 76

Ma 8 aug

Burg.Vogelslaan 6

Za 20 aug
Ma 5 sept
Wo 14 sept
Do 15 sept
Wo 5 okt
Ma 10 okt
Wo 12 okt

Di 18 okt
Do 20 okt
Za okt/nov
Do 27 okt
Wo 2 nov
Zo 6 nov
Wo 9 nov
Di 15 nov
Do 17 nov
Za 19 nov
Ma 12 dec
Wo 14 dec
Do 15 dec
4

Activiteit
Meerdaagse tuinenreis Saarland (Duitsland-Frankrijk)
Tuinbezoek Joke vd Pas, Nederweert-Eind (kerngroep vaste planten)
19u
Tuinbezoek Gusta&Wout de Beer, Sterksel
(kerngroep vaste planten)
Eendags Tuinenreis Floriade (kerngroep excursies &
reizen)
19u
Excursie buurttuin Someren-Heide
20u
Thema-avond bloemschikken "Sport uitbeelden of
Ritme"
19u
Excursie kerngroep dendrologie
20u
Tuinenoverzicht + Plantenverdeling (kerngroep vaste
planten)
20u
Najaarsoverleg bestuur-kerngroepen
20u
Thema-avond bloemschikken "Bundelen of Ritme"
of voor het thema van de pompoenenweek Museum
werken
19.30u Alg.lezing "Prairietuin" door Herman Vaessen;
vooraf korte Jaarvergadering 2022
20u
Thema-avond dendrologie "Toekomst zonder chemie"
Workshop "Bollenmand vullen" (onder voorbehoud)
20u
Presentatie uitslagen Voortuinenwedstrijd Asten-Someren + Uitreiking Groenprijs Gr&Bl
20u
Herfstworkshop "Herfsttaart maken" voor de
vogels; Kerngroep vaste planten
ZNKB 2022 (ZuidNedKampioenschappenBloemschikken)
20u
Thema-avond bloemschikken "Wasknijpers of Spel"
20u
Alg.lezing "Schaduwplanten" door Gerard van Buiten
20u
Thema-avond dendrologie "Coniferen"
10-11u Knollenverkoop Dahlia's; kerngroep Dahlia's
20u
Workshop Kerststukje maken bij Fr.van Kemenade
(onder voorbehoud)
20u
Thema-avond bloemschikken "Handgebonden Kerstboeket of Kerstetage schikking"
20u
Kerstbloemschikken voor leden en niet-leden Gr&Bl

Locatie

Eggendreef
Klok&Peelmuseum
Centrum de Beiaard
Klok&Peelmuseum
Klok&Peelmuseum
Klok&Peelmuseum
Klok&Peelmuseum
Klok&Peelmuseum
Klok&Peelmuseum
Centrum
"de Beiaard" Asten
Klok&Peelmuseum
Deurne
Klok&Peelmuseum
Klok&Peelmuseum
Klok&Peelmuseum
"De Donckhof "Som
Past.vn Ervenstr 4
Klok&Peelmuseum
Klok&Peelmuseum

