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Activiteiten maart - april 2022
Ma 21 feb 19.30u Overleg bestuur-kerngroepen Museum Asten
Za 26 feb 9-12.30u Workshop “Enten” bij Ger van Santvoort                                       

(voor hen die zich eerder hebben opgegeven)
Hollestraat 3,
Someren

Wo 2 mrt 20u Zadenverdeling kerngroep vaste planten Museum Asten
Wo 9 mrt 20u Thema-avond bloemschikken.   Thema’s:                                     

“Buitenkrans takken/schors of Buitenkrans op oase”                       
en  de Jaarvergadering

Museum-café

Di 15 mrt 20u Algemene lezing. Thema:                                                               
“Natuurlijk tuinieren met planten dieren” door Leo Brand

Museum Asten

Zo 10 apr 10-17u Plantenmarkt bij Plantencentrum Ospel Waatskamp 150
Ospel

Wo 13 apr 20u Thema-avond bloemschikken. Thema’s:”Tuintje of Lijnenspel” Museum-café
Di 19 apr 20u Algemene lezing. Thema:                                                               

“Een tuin voor het nieuwe klimaat” door Margareth Hop
Museum Asten

Voorwoord voorzitter
Met dicht geknepen billen
nu maar afwachten of er
weer niet een corona vari-
ant om de hoek komt kij-
ken. We hebben al meer-
dere malen gezegd, we
gaan het er niet meer over
hebben maar met de nodi-
ge loc downs achter de rug
kom je er niet onderuit.
Maar laten we a.u.b. de

positiviteit erin houden zodat we vooruit kunnen kijken
wat er allemaal wel kan en wat er in onze tuinen aan
het ontspruiten is zoals de sneeuwklokjes, winterako-
nieten, krokussen en nog veel meer winterbloeiers die
hun bloemen laten zien.
Toch gebeuren er ook minder leuke dingen in deze
pandemie. Ik had met medeweten van mijn vrouw een
vriendin, het was geen gewone vriendin want dan had
ik thuis de grootste ruzie gekregen. Nee het was een
tuinvriendin met een passie voor planten en tuinieren
maar helaas is zij onlangs op 92-jarige leeftijd overle-
den.

Een gezegende leeftijd zul je zeggen maar als je je
bedenkt dat wij vele jaren samen allerlei beurzen en
kwekers in Nederland en België afgingen waar ik de
grootst mogelijke moeite moest doen om haar met
lopen en met kopen bij te houden dan valt het toch
zwaar om van zo iemand afscheid te nemen.
Ze was een frêle vrouw, maar gezien de passie voor
planten en de energie voor tuinieren was dat absoluut
niet aan haar af te zien. Ze was iemand waar je veel
van kon leren, maar ze stond zelf ook altijd open voor
allerlei nieuwigheden.
Ik zal helaas een nieuwe tuinvriend of vriendin moeten
zoeken, maar zij zal bij elk beursbezoek in mijn her-
innering zijn. Een mooie bijkomstigheid is dat haar
zoon mij belde of ik een aandenken uit haar tuin wilde
voordat het huis verkocht wordt.
Volgende week ga ik met een schopje en een potje
die kant op om mijn plantje op te halen en zal ik
voortaan anders door mijn tuin wandelen dan voor-
heen.
Zo zie je maar dat je nooit te oud bent om te tuinieren
en gelukkig kunnen wij met onze vereniging weer wat
activiteiten organiseren en met de lente voor de deur
hoop ik jullie bij een of andere gelegenheid zeker tegen
te komen.                       Piet van de Laar

Opbrengst Rabo ClubSupport aktie 2021

De opbrengst van de vorig jaar (2021) gehouden aktie
Rabobank ClubSupport bedroeg maar liefst € 378,47;
nagenoeg hetzelfde bedrag als het jaar ervoor. Een
prachtig resultaat. Een geweldig bedankje aan jullie,
leden van onze afdeling en lid van deze bank. Hiermee
kunnen we bijv. weer een mooie lezing organiseren.
En natuurlijk zullen we ook dit jaar weer deelnemen.
Nogmaals dankjewel.

Mededeling
In het in dit info.blad opgenomen activiteitenover-
zicht van medio feb-april is, zoals jullie zien, niet
opgenomen de Jaarvergadering van dit jaar. Deze
was aanvankelijk gepland op do. 10 feb. jl. Deze
wordt vanwege de corona-situatie doorgeschoven
naar het najaar. Dit vermeldden wij reeds in
Nieuwsflits 02 van dit jaar (4 feb).
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Lezing 19 april  “Een tuin voor het nieu-
we Klimaat”

 
Dinsdag 19 april ver-
zorgt Margareth Hop
voor ons de lezing “Een
tuin voor het nieuwe
Klimaat”. Aanvang 20u.
in het Museum Klok en

Peel, Ostaderstraat 23, Asten. Leden van Groei&Bloei
hebben gratis toegang. Voor niet-leden zijn de kosten
€ 5,-- pp.  Het klimaat verandert en daar moeten we
wat mee. Bijvoorbeeld beter droogtebestendige
planten neerzetten en van de tuin een regentuin
maken.
 
Hoe doe je dat in de praktijk? 
Margareth Hop doet al jarenlang onderzoek aan
functionele beplanting. Ze vertelt in haar presentatie
hoe je tuinen klimaatbestendig kunt maken en welke
planten weinig last hebben van droogte en waterover-
last Een mooie presentatie dus met veel achtergrond-
informatie over klimaatveranderingen en veel praktijk-
voorbeelden  van wat we eraan kunnen doen en met
veel planten die geen problemen hebben met droge
zomers en natte voeten.
 

Lezing 15 maart Natuurlijk tuinieren met
planten en dieren

We hebben weer een
mooie lezing voor u in
petto; nl. over “Na-
tuurlijk tuinieren met
planten en dieren”
door Leo Brand.
Deze was al eerder
gepland maar kon

toen niet doorgaan vanwege de Coronasituatie. Deze
is op di 15 maart 2022.
Het tuinieren verheugt zich nog steeds groeiende
belangstelling. De tuin is niet meer los te zien van de
ruimte waarin we leven. Meer aandacht is er voor het
natuurlijk tuinieren. Met slechts een paar heel kleine
ingrepen zouden we bijv. nog meer vlinders en vogels
naar de tuin kunnen lokken.
Natuurlijk tuinieren met planten en dieren geeft inzicht
in heel veel leuke dingen die men in eigen tuin kan
realiseren zonder al te veel moeite. Tijdens de lezing
krijgt u informatie over hoe samenhang te brengen
tussen bodem, planten en dieren zodat uw tuin een
betere gelaagdheid en bodem krijgt.
Een bijkomend voorbeeld is dat u zelf veel minder werk
zult hebben en dus meer tijd krijgt om van uw tuin te
genieten.
De lezing is in het Klok & PeelMuseum, Ostaderstraat
23, Asten; aanvang 20u. Leden van Groei&Bloei
hebben gratis toegang. Niet-leden betalen € 5,-- pp.
Na afloop van de lezing volgen nog de uitreiking van
de plant van de maand en verloting van enkele
bloemstukjes gemaakt door een lid van de kerngroep
bloemschikken.

Plant van de maand april 2022

Hosta  hartlelieEen vaste plant die het goed doet in
de halfschaduw of schaduw. Het liefst staat ze op
goede grond maar zelfs bij droogte en onder grote
bomen kan ze het goed doen. Deze variant heeft
groen  blad en lichtlila bloemen. In de zomer bloeit ze
en daarna kun je de uitgebloeide bloemstelen weg-
knippen want het blad blijft nog lang mooi. Deze hosta
wordt 40-50 cm hoog.
Je kunt ze gebruiken als bodembedekker maar ook in
een mooie pot staan ze goed. Ook blijven de slakken
er dan beter vanaf. In de winter sterven ze boven de
grond af. Deze plant is vermeerderd door Anita Nijs-
sen.

Plant van de maand maart 2022

Helleborus orientalis  nieskruid 
Een wintergroene vaste plant  die vaak al in Januari
begint te bloeien en dat doet tot april. Ook de uitge-
bloeide bloemen zijn decoratief. De kleur is een ver-
rassing omdat deze door kruising allerlei nuances kan
krijgen tussen wit en roze. Ze staat graag in de half-
schaduw of schaduw. Verder is ze niet kieskeurig wat
de grond betreft. De hoogte bedraagt 40-50 cm.
Zet haar op de voorgrond in de border. Als ze last krijgt
van zwarte bladeren kun je deze helemaal afknippen
zodra de bloemen tevoorschijn komen.
Deze plant is vermeerderd door Sjan Verberne.
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Zadenverdeling kerngroep vaste planten

In de Nieuwsflitsen 01 en 02 van dit jaar vermeldden
we dat Anita Nijssen (haar) jaarlijkse inbreng van
zaden, zoals in 2021, met een bestellijst wilde voor-
bereiden.
Nu de situatie rond Corona gelukkig aanzienlijk ver-
beterd is kan de verdeling weer op de oude manier
plaatsvinden; dus gewoon tijdens een normale ver-
deelavond in het Klok en Peel Museum Asten, Ost-
aderstraat 23. Deze is op wo. 2 maart a.s. aanvang
20u.  Inbreng van zaden vóór 20 feb. a.s. T
06-28932974 E: info@ons-papadijs.nl Hoeksestraat
25 Someren.Mocht je nu nog zaden willen inbrengen
neem dan per omgaande even contact op met Anita.
Deze avond is voor iedereen toegankelijk; niet-leden
betalen € 5,-- pp.  We hopen op een goede opkomst !!

Plantenmarkt Plantencentrum Ospel
Op zondag 10 april a.s wordt bij Plantencentrum Ospel
een Exotische Plantenmarkt gehouden. Het  is een
unieke en veelzijdige plantenmarkt met een diversiteit
aan (hobby-)standhouders naast hun eigen reusach-
tige aanbod.
Naast cactussen, vetplanten, agave’s en andere
succulenten worden ook vleesetende planten, tilland-
sia’s, kuipplanten, bijzondere kamerplanten en exoti-
sche planten aangeboden door standhouders uit
Nederland, België en Duitsland.
Verder zijn er diverse plantenverenigingen aanwezig
om hun vereniging te promoten waaronder ook onze
eigen afdeling Groei&Bloei.
De openingstijden zijn van 11 tot 17 uur.
Exotisch Plantencentrum Ospel, Waatskamp 150 
6035 BV Ospel
E: info@plantencnetrumospel.nl T:0495-585324
 

Situatie reizen Groei&Bloei 
De afgelopen jaren
konden  zoals be-
kend vanwege de
Cororosituatie geen
dagtrips en/of zo-
mervakantiereis door-
gaan. Naar ver-

wachting wordt de situatie weer beter en mogen we
weer voorzichtig gaan denken aan een mooie
tuinreis en/of dagtrip. Het bestuur en kerngroep
hebben de situatie richting toekomst besproken.
Besloten is de mening van jullie leden; in het bijzon-
der van de voormalige deelnemers, te inventarise-
ren. Dit wordt gedaan via een enquête. Dit formulier
ontvangen jullie op korte termijn. Aan de hand van
deze inventarisatie volgt nadere standpuntbepa-
ling. Vul het vragenformulier dus aub zo snel mo-
gelijk in, waarvoor dank. Contactpersoon is Ingrid
Peters, E:  m.peters17@chello.nl
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Nieuws van de landelijke koepel Groei&Bloei
 
De  landelijke vereniging Groei&Bloei bestaat dit jaar 150 jaar. Kosten noch moeite worden gespaard om een
mooi programma te presenteren. Er verschijnt o.a.een extra jubileumeditie met daarin natuurlijk de omschrij-

ving van alle activiteiten. We houden jullie op de hoogte.
Meer informatie is natuurlijk ook te vinden op de landelijke sites van Groei&Bloei en
Intranet  www.groei.nl  en  www.intranet.groei.nl 
Een 2-tal activiteiten willen we jullie nu al niet onthouden. 
 

 
Gardenista 2022 wordt extra feestelijk!
Een mooie activiteit wordt Gardenista 2022.
Neem alvast een kijkje op de website voor de
laatste informatie en noteer de nieuwe data alvast
in je agenda: 25 t/m 29 mei 2022. Website:
https://gardenista.nl/
Het festival vindt plaats op de historische buiten-
plaats ‘Den Alerdinck’ in Laag Zuthem vlakbij
Zwolle.

 
 
Floriade Expo 2022
Vanaf 14 april t/m 9 oktober 2022 is Almere een half jaar lang het podium voor de we-
reldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022 met als thema ‘Growing Green Cities’.
In eent 60 hectare grote Floriade-park ontdek je groene oplossingen van innovators uit
binnen- en buitenland die onze steden leuker, mooier en duurzamer maken op het gebied
van groen, voeding, gezondheid en energie. Floriade vindt slechts één keer in de 10
jaar plaats, dus mis het niet! Neem alvast een kijkje op hun website  https://floriade.nl/ 

Parkeren kan bij het nabijgelegen restaurant View Almere (Lesplaats, 1324 ZK, Almere).
 
 

De koolmees en de eikenprocessierups

Ieder jaar horen we dat de eikenprocessierups – wie
kent hem niet -  veel overlast veroorzaakt. In ons
gebied kan zelfs  van een plaag gesproken worden.
Daar kunnen wij als tuinliefhebbers ook wat aan doen.
Of zogezegd een klein handje helpen. De koolmees
blijkt de eikenprocessierups aan haar jongen te voe-
ren. Sommige gemeenten delen al gratis koolmees
nestkasten uit om een handje te helpen. Maar als het
de gemeente niet doet kunnen wij het wel doen.
Help de koolmees aan een nestkast. De koolmees
heeft een lekker maaltje en de eikenprocessierups
wordt op een natuurlijke manier aangepakt.
Dus als je problemen hebt met de rups plaats een
koolmeesnestkast, of meer mag natuurlijk ook.
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Klimaatvriendelijk tuinieren, doen we allemaal mee?
We kunnen er niet omheen, het klimaat houdt ons allemaal bezig.
Te droog, te nat, grote temperatuurschommelingen, een stijgende CO2 uitstoot, overstromingen en andere
milieurampen, we worden er bijna dagelijks mee geconfronteerd. We moeten duidelijk zorgzamer omgaan
met onze leefomgeving.
Als fervent tuinliefhebber en Groei & Bloei lid gaan we al veel langer respectvol om met het milieu en passen
we het toe in onze tuin.
Een stap verder gaan kan altijd nog en anderen er op aanspreken mag allang geen taboe meer zijn. Maar
kunnen we nog beter? Groei & Bloei ondersteunt alvast voluit volgende acties:
Zorg voor minder betegeling in de tuin: al vele jaren steunen we de actie Tegel eruit, plant erin. Te veel bete-
geling zorgt niet alleen voor extra opname van warmte en dus temperatuurstijging maar ook wordt het regen-
water zo snel afgevoerd en kan onvoldoende in de bodem doordringen.
Maak uw eigen compost: in de natuur wordt alle afgevallen blad en plantendelen gerecycleerd tot waardevol-
le compost, composteer dus zelf uw tuinafval.
Plant een (extra) boom: bomen zorgen voor schaduw en afkoeling en nemen CO2 op. Heb je al bomen in de
tuin? Geef dan eens een boom als origineel geschenk cadeau.
Wees spaarzaam met water: water wordt een steeds kostbaarder goed; gebruik het dus spaarzaam in de tuin.
Vang zoveel mogelijk regenwater op en kies voor planten die aangepast zijn aan de groeiomstandigheden in
uw tuin.
Zorg voor voldoende variatie in de tuinbeplanting en steun zo de biodiversiteit: kies in uw tuin voor een geva-
rieerd aanbod van struiken, bomen, vaste planten en eenjarigen die veel nectar dragen en laat ook een
hoekje in de tuin verwilderen
Uw gazon anders: uw gazon keurig onderhouden kost tijd en geld (bemesting, maaisel, bestrijding en maai-
beurten) vorm een deel om tot bloemenweide of maai minder.
Koop lokaal gekweekte bloemen, planten, fruit en groenten: in eigen land moeten de gekweekte producten
aan strenge eisen voldoen. Geïmporteerde producten hebben niet alleen een lange transportroute achter de
rug maar worden ook dikwijls behandeld met hier te lande al lang verboden middelen.
Als het kan kweek dan zelf uw groenten, fruit of snijbloemen.
Vervang oude tuinmachines: koop energiezuinige, stillere en accu-aangedreven apparaten en beperk zo het
gebruik van benzine aangedreven lawaaierige toestellen.
Beperk het gebruik van turf: tuinturf houdt het water vast en zorgt voor verzuring van de grond. De veenge-
bieden waar turf gewonnen wordt nemen enorm veel CO² op en verdwijnen in ijl tempo. Er zijn voldoende
alternatieven in de markt.
Minder het gebruik van bestrijdingsmiddelen: heel wat insecticiden en pesticiden zijn al terecht verboden
wegens de gezondheidsrisico’s. Gebruik ook de bio- en ecoproducten met de nodige omzichtigheid. In de
natuur is ook niet alles perfect en niet voor elk aangetast blaadje moet er gespoten worden.

Groei & Bloei Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde
Correspondentie: Postbus 485, 2700 AL Zoetermeer. Bezoekadres: Louis Pasteurlaan 6, 2719 EE
Zoetermeer
Telefoon: 079-368 12 12, Fax: 079-368 12 45, e-mail: info@groei.nl, website: www.groei.nl
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Indien onbestelbaar retour: Marsstraat 6, 5721 XW Asten
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