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Het voorjaar nadert; bloeiende edgeworthia grandiflora

lezing 17 maart natuurlijk tuinieren
lezing 23 april schaduwplanten
extra alg.ledenvergadering 17 maart

2

www.asten.groei.nl

Extra (korte)ledenvergadering (benoeming voorzitter)

Zoals bekend was voor de jaarvergadering van 13
feb. jl. de benoeming van Piet vd Laar als nieuwe
voorzitter geagendeerd. Vanwege ziekte van betrokkene kon dit niet doorgaan. In verband hiermee
zullen wij voorafgaand aan de lezing van di. 17
maart a.s. een korte alg.ledenvergadering houden
met als enigste agendapunt:
Benoeming van Piet vd Laar als voorzitter van
onze afdeling Wij stellen u voor betrokkene tot
voorzitter van onze afdeling te benoemen voor 3
jaar.
Wij nodigen u uit voor deze korte ledenvergadering. Aansluitend volgt bovengenoemde alg.lezing.
Nieuwe bestuurskandidaten kunnen schriftelijk ingebracht worden tot uiterlijk 3 dagen vóór de vergadering (bij Gerard Derikx; T. 0493-693048)
E: gerard--derikx@hetnet.nl . De aanmelding dient
te zijn gesteund door de handtekeningen van tenminste 10 leden. Locatie: Klok & Peelmuseum,
Ostaderstraat 23 5721WC Asten.
Aanvang: 20u. Aansluitend volgt de lezing “Natuurlijk tuinieren met planten en dieren” door Leo
Brand.
Het bestuur.

van de redactie
Terugkijkend op de onlangs gehouden jaarvergadering kan de conclusie getrokken worden dat wij een mooie en actieve
afdeling hebben met een sterk gemotiveerd vrijwilligerskader. Dat geldt niet alleen voor de kaderleden
van de kerngroepen maar natuurlijk ook voor alle
vrijwilligers die buiten het bestuur en kerngroepen
belangeloos een groot aantal werkzaamheden verrichten. Ik heb het dan over totaal zo’n 45 mensen. Zij
maken het mogelijk jullie jaarlijks een flink gevarieerd
activiteitenaanbod te presenteren. Dat verdient
respekt en complimenten. Immers: juist zij zijn de spil
van onze afdeling. ’n Positief element is ook de
flinke belangstelling van jullie als leden van de afdeling. Juist deze is goed voor de motivatie van de
kernleden en vrijwilligers. Blijf onze activiteiten dus
bezoeken. Binnenkort hebben wij ook weer een
nieuwe voorzitter. Zie hierover meer elders in dit infoblad. Nieuw elan en nieuwe ideeën is bijzonder welkom. Het is nodig om actueel en scherp te blijven. In
de huidige tijd is het moeilijk nieuwe gemotiveerde
vrijwilligers voor verenigingswerk te vinden. We
namen zojuist afscheid van secretaris Gerard Derikx,
die maar liefst 15 jaar bestuurlijk aktief was binnen
onze afdeling. Zijn opvolging stokt op dit moment.
Echter: duidelijk moet zijn dat het takenpakket van
deze functie thans ingrijpend anders is in vergelijkbaar
met de situatie van bijv. 5-10 jaar terug. Maar…
daarover meer elders in dit blad. De lente komt er weer
aan. Er zijn weer volop sneeuwklokjes, krokussen,
narcissen etc. Eerst nog even Carnavallen en daarna….. weer de tuin in. De zadenverdeling door Anita
Nijssen en een mooie lezing medio maart “Natuurlijk
tuinieren” komen er aan. Veel plezier en tot ziens.

Activiteiten mrt.-apr.2020
Text van document
Datum
Tijd
Wo 4 mrt
20u
Za 7 mrt

13.30-16u

Wo 11 mrt 20u
Di 17 mrt

20u

Wo 8 apr
Do 23 apr
Za 9 mei
begin mei

20u
20u
19u

Activiteit
Zadenverdeling kerngroep vaste planten.
(zie infoblad editie jan-feb)
Workshop Vogelhuisje timmeren en verven
(zie infoblad editie jan-feb)
Thema-avond bloemschikken
"Schikken in hoge vaas en Alles groei"
Alg.lezing "Natuurlijk tuinieren met planten en dieren “
door Leo Brand
Vooraf korte extra Alg. Ledenvergadering ter
benoeming van een voorzitter
Thema-avond bloemschikken "Rietjes en Rijgen “
Alg.lezing "Schaduwplanten" door Cor van Gelderen
Eendags-tuinenreis; kasteel Beervelde (B)
Alg.buitenexcursie (nadere info. volgt)
Deadline inbreng copy editie mei-juni; 20 apr
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Locatie
Klok&Peelmuseum
BuitenEnZo,Lierop
Klok&Peelmuseum
Klok&Peelmuseum

Klok&Peelmuseum
Klok&Peelmuseum
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Lezing 17 maart Natuurlijk tuinieren met
planten en dieren

Lezing 23 april: Cor van Gelderen over
schaduwplanten

We hebben weer een mooie lezing voor u in petto; nl.
over “Natuurlijk tuinieren met planten en dieren” door
Leo Brand.
Het tuinieren verheugt zich op steeds groeiende belangstelling. De tuin is niet meer los te zien van de
ruimte waarin we leven. Meer aandacht besteden aan
natuurlijk tuinieren. Met slechts een paar heel kleine
ingrepen zouden we bv 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.

Ook deze maand een mooie lezing. Deze keer over
"Schaduwplanten" door Cor van Gelderen.
Toelichting: In de schaduw van bomen en te hoge
schuur van de buren wil het nooit zo goed groeien.
Planten blijven achter of ze doen het helemaal niet.
Dat is vaak een kwestie van de juiste plant op de
juiste plaats te zetten. Hier gaat de lezing over. Welke
vaste planten geven een kleurtje aan de tuin, ook als
er vrijwel geen zon komt.
Wat voor klimplanten kunnen in de schaduw groeien.
Er zijn meer dan genoeg interessante en prachtige
planten die van nature de zon liever mijden. Maar de
ene schaduw is de andere niet droge schaduw of een
vochtige bosbodem. Wedden dat u extra bomen gaat
planten om meer schaduw in uw tuin te hebben. De
lezing is in het Klok & PeelMuseum, Ostaderstraat 23,
Asten; aanvang 20u. Leden van Groei&Bloei hebben
gratis toegang. Niet-leden betalen € 5,-- pp.

Plant van de maand april 2020

Plant van de maand maart 2020

Solidago rugosa Fireworks Gulden roede

Sisyrinchium albidum; bieslelie

Sjan Verberne.

Sisyrinchium albidum vormt kleine
pollen van gras-achtige platte stengels. Ze krijgt sterachtige bloemen die
meestal wit, soms bleekpaars zijn. Ze
wordt ongeveer 30 cm hoog en bloeit
van mei tot juli. Ze staat graag in de
zon. Deze plant is vermeerderd door

WIE HELPT MIJ?
Het afgelopen jaar ben ik ernstig en langdurig ziek
geweest en heb een groot deel van het jaar in het
ziekenhuis doorgebracht. Daardoor ben ik mijn
fuchsia’s en dahlia’s verloren.
Wie kan en wil me helpen aan dahliaknollen en
fuchsia’s of stekken om mij weer op gang te helpen
met mijn hobby. Ik wil ze best komen ophalen. Bij
voorbaat bedankt.
Bert Nouwens uit Lierop. Tel: 06-23182966.
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Deze solidago is een opvallende verschijning. Ze is
een vaste plant die bloeit
met gele bloemen die als
vuurwerk uiteen staan. Ze
wordt tussen de 90 cm en
120 cm hoog. Ze staat
graag in goede grond en zonnig. Ze bloeit van juli tot
september en trekt dan veel bijen, vlinders en andere
insecten aan. Deze plant is vermeerderd door Anita
Nijssen.
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Eendagsexcursie za. 9 mei 2020 –
Beervelde, België
Op deze dag brengen we
met 1 bus een bezoek aan
kasteel Beervelde in België. De Tuindagen in het
Park van Beervelde zijn met haar 240 exposanten
en meer dan 20.000 bezoekers, op Europees niveau, een begrip geworden voor liefhebbers van
tuinbeurzen. Het Park is een schatkamer voor de
meest veeleisende plantenliefhebber. Tevens biedt
dit evenement aan zijn bezoekers, samen met een
muzikale omlijsting, een ruime keuze op gebied van
decoratie en antiek voor de tuin en zijn omgeving,
ambachten, kinderanimatie, workshops en culinaire
streekproducten die voor een harmonieuze totaalbeleving zorgen. Heel opmerkelijk in Beervelde is
de manier waarop exposanten rond het thema van
de editie hun stand inrichten.
Het thema voor deze editie Tuindagen is de “Klimaattuin”, tuin van de toekomst. Voor meer bijzonderheden kijk maar eens op de website: https://
www.parkvanbeervelde.be/nl De Tuindagen
Programma:
Vertrek Sporthal Lienderweg Asten 8.00u.
Vertrek Gemeentehuis Someren
8.15u.
Koffie in Beveren
Aankomst Beervelde
11.30u.
Vertrek Beervelde
15.30u.
Dineren Casteren
17.15u.
Terug in Someren en Asten ong. 19.30u.
In verband met kaarten bestellen gelieve zich op te
geven vóór 5 april 2020. Opgave voor deze excursie
bij Ingrid Peters, Wolfsberg 63 5721 HS Asten.
Telnr. 0493-691563 E-mail m.peters17@Chello.nl.
-----------------------------------------------------------------Opgave excursie zaterdag 9 mei 2020
Naam .....................................................
Adres ...................................................
Woonplaats .................................. tel.nr ..............................
Totaal aantal personen ...... waarvan ..... geen lid
De kosten voor deze dag zijn voor leden € 60,-- en
niet-leden € 65,-Opgave in volgorde van binnenkomst.

Excursie Kerngroep Dendrologie
Op donderdag 21 mei 2020 (hemelvaart) excursie
naar:
Jan van der Velden Tuinen Baarschotseweg 9,
5756 PC in Vlierden.
De aanvang is om 19 u. Jan heeft een hoveniersbedrijf en is onder andere specialist in de aanleg
van daktuinen. Daarnaast is hij actief met werkzaamheden gericht op de aanplant en verzorging
van bomen. Vanuit die passie heeft hij een groot
aantal bijzondere bomen en struiken. Hopelijk staan
ze dan volop in blad en in bloei. Deze kweekt hij zelf
op en weet daar veel over te vertellen. Het belooft
een interessante en leerzame excursie te worden
in een mooie omgeving. Iedereen is van harte
welkom om 19.00 uur in Vlierden. Ricus vN

Nieuwe locatie en datum voor Gardenista 2020

Wellicht hebben sommigen van u het al gehoord: het
bestuur en het kernteam hebben besloten om Gardenista 2020 niet meer op Ophemert te houden, maar
bij Havezate Den Alerdinck in Laag Zuthem (gemeente Raalte, niet ver van Zwolle). Het terrein van Den
Alerdinck biedt veel meer mogelijkheden voor Gardenista in 2020, en vooral veel meer mogelijkheden om
verder te groeien. Wij zullen Kasteel Ophemert en de
familie Van Dedem altijd dankbaar zijn voor de mooie
start die Gardenista bij hen mocht beleven. En we zien
vol enthousiasme en spanning uit naar de komende
editie bij Den Alerdinck. De datum van het festival
is van woensdag 13 t/m zondag 17 mei 2020.
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Wat te doen na de Buxus? De alternatieven op een rij (deel 2 van 2)
In ons vorige info.blad (editie jan-feb) was deel 1 opgenomen.Thans volgt het 2e en laatste deel. Veel
leesplezier.

Liguster
Liguster is een ‘oudje’, al ver voor de Tweede Wereldoorlog werd er Liguster aangeplant.
Misschien is het nu tijd voor een revival! Net zoals de Buxus, heeft Liguster een klassieke uitstraling. Hoewel zijn blad een maatje groter is en een puntigere vorm, is het een
prima buxusvervanger. Liguster is een prachtige, volle, semi-wintergroene haag die snel
groeit en kan groeien in zowel zon, halfschaduw en schaduw. Veel toegepaste soorten
zijn de Liguster ovalifolium of de Liguster atrovirens. Als je een keertje wat anders wilt,
dan is de Liguster ovalifolium aureum een interessante optie. Deze heeft namelijk een mooie gele rand om
het blad heen. Het nadeel(tje) van Liguster is dat je wel twee keer per jaar moet knippen.

Lonicera nitida (Chinese kamperfoelie)
Een goedkoop alternatief én een snelle groeier. Dit laatste is dan ook het grootse nadeel:
doordat ze zo snel groeien, moeten ze zeer regelmatig gesnoeid worden: zeker 3 of 4
keer per jaar als je een strak resultaat wilt.
De variëteit ‘Maigrün’ is iets frisser groen van kleur, groeit iets meer in de breedte, en
blijft wat lager. ‘Elegant’ is iets donkerder, en groeit wat meer in de hoogte. Beide zijn
sterke planten die weinig eisen stellen aan de grond waarop ze geplant zijn.

Taxus baccata
Taxus lijkt natuurlijk niet op buxus, maar het is wel perfect te snoeien in een mooie, volle
vorm. Taxus is geschikt voor zowel kleine als grotere hagen, en groeit traag. Eén tot
twee keer per jaar bijsnoeien is voldoende voor een strak geheel. Taxus groeit op elke
grond, zolang die niet te nat is.

Prunus lusitanica Angustifolia
De Portugese laurier is een lauriersoort met een relatief klein, donkergroen blad en een
hoge dichtheid. Het is een smalle wintergroene haag. De leerachtige glanzende eironde
bladeren liggen in een dichte bezetting langs de roodgekleurde stengel. Hierdoor kan
er makkelijk een vorm aan worden gegeven. In de lente geeft de struik mooie witte
bloemen. Het is een relatief snelle groeier die zowel op een zonnige als beschaduwde
plek kan staan.

Euonymus fortunei ‘Vegetus’
De Japanse kardinaalsmuts is een laagblijvende haagplant, geschikt voor lage, informele hagen. Gemakkelijk te verzorgen en goed winterhard en kan het hele jaar door
gesnoeid worden. De oranje-rode bessen zorgen ervoor dat de Japanse kardinaalsmuts
ook in het najaar een mooie uitstraling heeft. Bij strenge vorst kunnende bladeren wat
slap gaan hangen, dit trekt na de vorstperiode weer weg. Door lage maximale hoogte
alleen geschikt voor lage hagen.

Cotoneaster dielsianus en franchetii
De Dwergmispel (Cotoneaster dielsianus) groei goed in zowel de volle zon als halfschaduw. Een opgaande heester met helderrode vruchten en een rode herfstkleur, prima tot
een losse haag te knippen.
Cotoneaster franchetii is een in normale ‘s winters groenblijvende struik die 2 meter
hoog kan worden. Hij vormt sierlijk overhangende twijgen met 2-3 centimeter kleine
blaadjes. Die zijn glanzend groen met viltige onderzijden. De kleur van dat donslaagje
kan variëren van grijs tot geelachtig. Het blad wordt op den duur donkerder. De planten bloeien lichtrood in
juni, daarna verschijnen oranjerode vruchten. Prima tot een losse haag te knippen.
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De bladverliezende alternatieven
Carpinus betulus
De Haagbeuk groei goed in zowel de volle zon als halfschaduw. Het blad lijkt op de beuk
(Fagus sylvatica), maar is meer geplooid en valt in de herfst helemaal af. Haagbeuk
vormt sneller een mooie haag dan beuk.

Parrotia persica
Een brede struik met een mooie herfstkleur. De struik kan prima tot een losse
struik worden gesnoeid (de planten zijn wel wat duurder, maar dan heb je ook
wat!). Parrotia persica bloeit vrij onopvallend in de periode eind februari- medio
maart met relatief kleine rode bloemen. De bloei is vrij kort. Na de bloei doosvruchten. Oudere exemplaren vormen een decoratieve bast.
Parrotia persica kan het beste aangeplant worden op een zonnige tot halfbeschaduwde plek in de tuin. Deze plant is zeer winterhard.

Acer campestre
De veldesdoorn is een boom of struik met fris donkergroen blad, geelverkleuring in de
herfst. Geschikt voor brede lanen, vormboom, parken maar kan heel goed als haag
worden toegepast. Op de takken vormen zich kurklijsten. Bloemen in brede trossen en
geelgroen van kleur. Groeit op alle gronden en is niet windgevoelig. Een echte mezenboom, de Veldesdoorn is een zogenaamde vuile boom / plant, trekt ontzettend veel
insecten aan, waar mezen en ook andere vogels dol op zijn.

Terugblik Jaarvergadering: dankwoord Gerard Derikx en het vervolg
Ik kijk terug op een mooie jaarvergadering van onze afdeling van 13 feb. jl.:
met een mooi digitaal jaarverslag en…ook nog een klein positief exploitatiesaldo.
Samenvattend: opnieuw een mooi divers activiteitenaanbod in het afgelopen
jaar. Chapeau leden van onze kerngroepen en alle vrijwilligers.Binnenkort
ook een nieuwe voorzitter in de persoon van Piet vd Laar. Welkom Piet en
alvast alle succes toegewenst. Mijn afscheid als secretaris was heel bijzonder,
warm en met een treffend dankwoord van onze oud-voorzitter Tienie. Kei
bedankt Tienie. Dit waardeer ik bijzonder. Dit… had ik niet verwacht. Ik geniet
er nog steeds van.
Famke: jij ook nogmaals bedankt voor de mooi opgemaakte vaas in mijn
woonkamer. Voor een uitgebreid verslag en foto's van deze vergadering
verwijs ik naar onze website: www.asten.groei.nl
En dan nu natuurlijk: hoe verder. Wie neemt het stokje over en wat houdt het
nu in?
Iedereen weet dat ik persoonlijk veel tijd stop(te) in Groei&Bloei. Maar… dit
valt bij lange na niet allemaal onder het secretariaatsgebeuren. Famke en ik hebben dit ook al verduidelijkt
tijdens de Jaarvergadering.
Nogmaals: in de loop der jaren is heel veel (bestuurlijk) ondersteuningswerk overgeheveld naar vrijwilligers.
Voorbeelden hiervan zijn bijv. de verslaglegging van vergaderingen, de ledenadministratie, de actualisatie
van de website, het sleutelbeheer mbt het Museum en ook de aanzoek van alg.lezingen&workshops. Mede
hierdoor is de benodigde tijdsinzet voor het bestuurlijk secretariaatswerk echt beperkt. Het kan in feite benoemd
worden als “secretarieel in/extern aanspreekpunt”. Enige digitale handigheid is natuurlijk wel handig. Maar…
wie heeft die niet in de huidige tijd. En… een ruime inwerk- of oriëntatieperiode is natuurlijk aan de orde.
Dus: mocht je na het lezen van deze info. interesse hebben of nog wat willen weten neem dan contact met
ons op. Dit kan met elk bestuurslid (zie achterzijde van het info.blad)
Ten slotte: ik ga niet weg bij Groei&Bloei. Ik blijf lid, blijf ook betrokken bij de afdeling en zal ’n aantal klussen
blijven doen.
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Indien onbestelbaar retour: Marsstraat 6, 5721 XW Asten
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