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herfst met pompoenen en mooie herfstkleuren

16-11 alg.lezing "Langer bloei in de tuin" 18-11 bloemschikdemo. Joyce Brueren
paddestoelen in de herfst
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Voorwoord voorzitter
De herfst geeft zijn visitekaartje af in de vorm van
kleurschakeringen die ongekend zijn en die we overal om ons heen kunnen
zien. De planten verkleuren naar diverse tinten
bruin en de bladeren gaan
van geel, oranje naar rood
en het blad van de Euonymus alatus compactus in
onze tuin doet er nog een schepje bovenop door naar
felroze rood te kleuren. Al met al een van de mooiste
periodes in onze tuin en natuurlijk ook daarbuiten.
Velen hebben hun tuin al winterklaar of gaan de komende periode hun tuin weer winterklaar maken, maar
wat betekent een tuin winterklaar maken? Is het dan
voorbij met tuinieren tot de lente, moeten de vogels
het voedsel maar bij de Welkoop gaan halen, en
moeten de wormen het blad uit de bladmanden halen
die naast de weg staan? Winterklaar maken is een
bedenksel waar de natuur een hekel aan heeft dus als
wij nou eens afspreken dat wij als tuinliefhebbers en
natuurliefhebbers de egels, spitsmuisjes, vogels en
insecten laten genieten van het zaad in de uitgebloeide planten, en van het blad in onze borders, want voor
hen gaat “tuinieren” gewoon door. Tevens is blad voor
heel veel diertjes en insecten een lekker schuilplaatsje. Dit alles is ook nog eens geweldig voor het broodnodige bodemleven waar, als de lente weer begint en
alles weer gaat groeien, onze planten optimaal van
profiteren, en waar u en ik het hele jaar weer van
kunnen genieten. Ik wens u allen een mooie herfst en
nogmaals geniet de komende tijd van de prachtige
kleuren en geuren die de natuur ons bied.
Piet van de Laar

Lezing Marcel Batist over langer bloei in
de tuin di. 16 nov.

De lezing gaat over: Hoe de bloei in de tuin te spreiden
over een langere periode”. Belangrijk is de keuze van
welke vaste planten toe te passen in combinatie met
gangbaar perkgoed. Maar er is nog veel meer; in de
lezing hierover meer. Onder komt er informatie over
een serie eenjarige planten die buiten de bekende
massa-productie vallen. U krijgt prachtige voorbeelden te zien uit deze onbekende plantengroep. Eenjarige inheemse klimmers, kuipplanten, knollen en
bollen, potten, plantenbakken en baskets passeren
ook de revue. De combinatie met bijzondere eenjarige
en kuipplanten in de borders leveren tot in de herfst
een fraai kleurenpallet op. Tips en adviezen worden
ondersteund met fotowerk. Zorg dat u de CoronaCheck-app op de mobiele telefoon hebt of een papieren bewijs. Het is heel vervelend als we iemand
moeten weigeren. Alleen met bewijs mogen we u
binnenlaten! De lezing is in het Klok en Peelmuseum
a/d Ostaderstraat, Asten; aanvang 20u. Leden van
Groei&Bloei hebben gratis toegang en voor niet-leden
zijn de kosten € 5,-- pp.

Activiteiten nov-dec 2021
Datum
Wo 3 nov

Di 16 nov
Do 18 nov
Za 20 nov

Activiteit
Herfstworkshop "Herfsttaart maken" kerngroep
vaste planten
20u
Thema-avond bloemschikken "Wasknijpers of Spel"
20u
Thema-avond dendrologie "Voedselbossen deel 2";
toegespitst op het bodemleven
20u
Alg.lezing "Langer bloei in de tuin" door Marcel Batist
20u
Bloemschikdemonstratie door Joyce Brueren
10-11u Knollenverkoop Dahlia's (kerngroep Dahlia-teelt)

Wo 8 dec

20u

Wo 10 nov
Do 11 nov

Tijd
20u

Wo 12 jan '22 20u
Di 18 jan '22 20u

Thema-avond bloemschikken "Handgebonden kerstboeket of Kerst-etage schikking
Thema-avond bloemschikken "Jaartal of IJskoud"
Alg.lezing "Fotoverslag Costa Rica"door Flip vd Elshout

Locatie
Museum Klok&Peel
Museum Klok&Peel
Museum Klok&Peel
Museum Klok&Peel
Centrum de Beiaard
Volkstuinencomplex
Someren
Museum Klok&Peel
Museum Klok&Peel
Museum Klok&Peel

Inbreng copy info-blad jan-feb '22: 15 dec.2021
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Joyce Brueren Demonstratie Kerstavond do. 18-11-2021
Ga jij met een mooi professioneel
Kerstbloemstuk naar huis?
De afdeling Groei & Bloei Asten
Someren organiseert voor de
kersttijd weer een kerstdemonstatie met een bekende bloemstylist.
Gelukkig kan dat volgens de huidige coronaregels.. Dit jaar is het
Joyce Brueren uit Venlo.
Joyce Brueren heeft meegedaan
met de eerste Gardenista in 2019.
Daar werd ze de winnaar bij de
professionals! Kijk maar eens
terug naar de site van Gardenista.
Ook heeft Joyce een online-demonstratie voor Groei en Bloei gedaan. Die kun je terugzien op Groei en Bloei.
nl Daar maakte Joyce een weelderig tafelstuk op hoge standaard zodat je eronder kunt tafelen. Als freelance
bloemstyliste werkt ze op veel plaatsen zoals ook in de kasteeltuinen van Arcen. Ze houdt van winterse
materialen zoals stronken, mossen en paddestoelen die ze op een natuurlijke manier in haar werkstukken.
gebruikt en verwerkt
Het beloofd een zeer inspirerende avond te worden van deze rijzende ster op het gebied van bloemschikken.
De Kerstavond wordt gehouden in het Dienstencentrum De Beiaard, Pastoor de Kleijnhof 21, 5721 CR
Asten; aanvang 20u.
De entree voor leden is gratis en voor niet-leden bedragen de kosten € 5,--pp. Kom op tijd want vol is vol.
Zorg dat je de CoronaCheck-app op je mobiele telefoon bij je hebt of een papieren bewijs. Het is heel vervelend als we iemand moeten weigeren. Alleen met bewijs mogen we je binnenlaten!
Aan het einde van de demonstratie zullen we ‘n aantal van haar stukken verloten onder de aanwezigen. Zo
heb je dus kans om met zo’n mooi professioneel kerstbloemwerk naar huis te gaan! Maak er dus een ouderwets gezellige avond van door je vriendin uit te nodigen en samen te genieten van deze topavond van
Groei&Bloei Asten- Someren!

Mededeling: Knollenverkoop Dahlia’s

Plant van de maand november 2021

De knollenverkoop van Dahlia’s is za. 20 nov. a.s.
van 10-11u. op het Volkstuinencomplex aan de
Donksedreef in Someren (postcode 5711 RM)
NB: let op; in de zomereditie van jul-aug. is in het
programma aug-dec (achterblad) abusievelijk als
datum za 3 nov. vermeld.

Asparagus densiflorus ‘Sprengeri’
Deze decoratieve sierasperge is een kamerplant
met een varenachtig uiterlijk. Ze blijven meestal zonder bloemen. Als de omstandigheden gunstig zijn
kan ze bloeien met kleine
witte bloemetjes onder de
bladeren. Ze wil een lichte
plek maar niet in direct
zonlicht. Regelmatig verpotten is aan te bevelen.
Tijdens de groei regelmatig water geven en dompelen maar niet met natte
voeten laten staan. Een gemakkelijke plant die ook
mooi staat in hangpotten en hoge potten.
Deze plant is vermeerderd door Gusta de Beer.
succes ermee
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Mooiste tuinen van Asten en Someren 2021

De kerngroep van voortuinen van Groei en Bloei Asten/Someren heeft op do. 28 okt. bekend gemaakt welke
tuinen de mooiste zijn. De winnaars ontvingen op deze avond hun prijzen.
De lokale afdeling van de vereniging hield alweer de 48e voortuinen wedstrijd.
Creativiteitsprijs
De avond begon met het uitreiken van de creativiteitsprijs.
De creativiteitsprijs wordt uitgereikt aan een tuin of groenvoorstelling, die opvalt door originaliteit.
De creativiteitsprijs ging dit jaar naar J. Vinken uit Heusden. De keurmeesters oordeelden dat hij creatief is
omgegaan met de inrichting van zijn tuin betreft opvang en afvoer van hemelwater.
Het is vandaag de dag van belang bij een goede klimaatbeheersing dat je hemelwater in je eigen tuin gaat
opvangen. Je vergroot hierdoor het waterbergend vermogen in je eigen omgeving.
Groenprijs
Hierna volgde de uitreiking van de groenprijs door C. van Vroonhoven. Deze wordt toegekend aan personen
of organisaties, die zich op vrijwillige basis inzetten voor het openbaar groen of de groenbeleving in het algemeen promoten. De groenprijs is uitgereikt aan H. Boerenkamp.Hij is een van de medeoprichters van de
geweldige mooie buurttuin KBO Someren-Heide. Jong en oud kunnen hiervan gebruik maken. Het is niet
alleen een mooie groente- en/of bloementuin, maar een buurttuin verbindt ook mensen en is een plek om
samen te komen.
Presentatie deelnemende voortuinen
Voorafgaande aan de prijsuitreiking werden alle beoordeelde tuinen door T.v. Tilburg in beeld gebracht
middels een PowerPointpresentatie en werden er tuintips meegegeven. Zo werd toegewerkt naar de bekendmaking van de winnaars in de categorieën: kleine, middelgrote en grote voortuinen.
Prijsuitreiking
Dit jaar namen er 61 deelnemers uit Asten en Someren deel. Drukke tijden voor de keurmeesters die afgelopen seizoenen iedere tuin 3 keer beoordeelden. Dit aan de hand van de criteria: aanleg, onderhoud en algemene indruk.
De winnaars
De mooiste grote voortuin bleek van fam. R. Hoefnaqels uit Ommel met 151 punten. Als tweede
werd R. Berkvens uit Ommel met 149 punten, als derde eindigde A. Nijssen uit Someren met 146 punten. In
de categorie middelgrote tuinen ging B.Hagelaar uit Asten als winnaar aan de haal met een score van 155,5
punten. Tweede prijs ging naar J.Kollee uit Someren met 147,5 punten. De derde plek werd ingevuld door T.
v.Horne uit Asten met 144 punten.
Tot slot won H.v.d.Voort uit Asten in de categorie kleine tuinen met 151 punten voldoende om de nummers
twee en drie voor te blijven. Dat zijn respectievelijk A.v.Helmond (145,5 punten) en B. Damen (144,5 punten)beiden uit Asten.
De avond wordt afgesloten met een gratis groen loterij, waardoor iedere aanwezige met meerdere prijzen
naar huis kon gaan.Een mooie foto-rapportage van de avond kunt u vinden op de site van omroep Siris:
https://siris.nl/fotoalbums
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De wereld een stukje duurzamer maken?
Veel mensen maken zich zorgen over het duurzamer maken van onze wereld.
Wil jij ook een stukje bijdragen?
Dan zijn er verschillende kleine stapjes mogelijk.
Ook bij Groei en Bloei Asten Someren.
Bloemschikken
Geen bloemen meer kopen die bespoten zijn, niet meer werken met steekschuim, meer bewust zijn van de
seizoenen, en oog krijgen voor meer groeifases van de bloemrijke planten. Als jou dit aanspreekt en je hebt
er een avondje tijd voor om je in te verdiepen, theorie en zeker ook praktijk, dan wil Groei en Bloei hier een
workshop over organiseren. Als die goed bevalt, kun je aangeven of je nog een vervolg wilt doen. Denk aan
schikken met kruiden of met groenten en ook voor een tuinfeest je tuin aankleden in duurzame stijl.
En: koop dahlia’s aan de dahliatuin waarbij je rechtstreeks van de plant de bloemen in de vaas kunt zetten.
Geen tussenhandel, geen transport van heinde en ver en onbespoten.
Bloemen proeven.
Eetbare bloemen zijn afgelopen jaren steeds bekender geworden. Maar nog lang niet alle mensen hebben
ervan gehoord of al ervaring mee opgedaan. En dat is zeker leuk! Het leuke is dat je maaltijd er vrolijker van
wordt, dat je meer bewust gaat proeven, dat je ontdekkingen doet wat er allemaal mogelijk is. En dat je zo je
kleine kinderen spelenderwijs ook wijzer maakt over de natuur.
Bloemenherbarium aanleggen
Om je bewuster met onze natuur te laten omgaan is kennis ervan heel erg hard nodig. Die kennis kun je op
verschillende manieren opdoen en ook door een herbarium aan te leggen. Als er belangstelling voor is, organiseert Groei en Bloei Asten Someren een workshop hierover. Als er belangstelling is, kan er zelf een bloemenpers gemaakt worden. Denk aan een herbarium van eetbare wilde planten. Zo leer je spelenderwijs welk
onkruid je kunt eten en hoe je dit kunt eten en misschien ook waar het voor je gezondheid goed voor is. Want
het eten van wilde planten zal je ogen openen voor de natuurkrachten die mensen vaak heel goed kunnen
gebruiken!
Regenwater gebruiken
Laat het regenwater niet meer in de riolering weglopen, maar laat het de planten in je tuin doen opbloeien.
Zie de site van www.waterklaar.nl Je kunt er in verschillende gemeenten zelfs subsidie voor krijgen! Ik ben
een blije ervaringsdeskundige!
Wil je in de zomer meer koelte? Wil je meer fijnstof uit de lucht weghalen? Wil je meer biodiversiteit in je
omgeving krijgen? Laat een boom groeien en oud worden! En kom eens naar de avonden die onze kerngroep
Dendrologie organiseert. Daar hoor je wat bomen kunnen betekenen voor jou en hoe bomen de wereld
duurzamer maken.
Met deze kleine stapjes kun jij de wereld duurzamer helpen maken.
Heb je interesse meld je dan bij weertsfamke@gmail.com

Info over de Motplant. door Sef Wehrens
Araujia sericifera (Motplant) wordt in Zuid-Amerika en Zuid-Europa als een
verschrikkelijk onkruid beschouwd die zich enorm uitzaait.
Bij ons zal het zo geen vaart lopen en wordt eerder als kamerplant gehouden.
Het is een klimmende plant met geurende roze tot bijna witte bloemen.
De bloemen lokken vooral bijen en nachtvlinders aan en bezitten een soort val
in de keel.
In Frankrijk is het zelfs verboden om de plant buiten te zetten om zo de bijen te

beschermen.
Verkiest een goed doorlaatbare, normaal tot vochtige grond.
Worden 2 tot 3m maar in warmere gebieden kunnen ze tot 10m hoog klimmen
Bij het manipuleren van de plant moet men wel opletten voor het wit melksap die uit de stengels kan vloeien.
Kan hevige huidreacties veroorzaken en zeker niet in de ogen wrijven.
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De Chayote
De vrucht is een kunstwerkje. Voor de mensen die de vrucht zelf willen kweken
is hieronder een leidraad geschreven. In februari mag je beginnen met de kweek.
Het zou leuk zijn als je wat fotos maakt van dit proces! Of als je de vrucht hebt
gegeten: hoe heb je de vrucht klaargemaakt en hoe smaakte het? Zo kunnen
we in ‘n toekomstige nieuwsbrief nogmaals aandacht besteden aan deze bijzondere vrucht.
Chayote kweken
De vrucht is zo stevig en knapperig als een appel maar met de smaak van
komkommer. Je bewaart de vrucht koel en donker. In februari plaats je hem op
een lichte en warme plaats, maar niet in het zonlicht. Na een week of drie komen de eerste blaadjes vanuit
de spleet naar buiten. Doe nog niets. Daarna komt er een (witte) wortel uit de spleet. Nu ga je de vrucht oppotten. Je plant de vrucht half onder de grond met de kant waar de scheut uit groeit naar beneden. De pit die
uit de vrucht groeit moet namelijk onder de grond komen. Hij groeit snel. Geef hem een stokje. Zet hem eind
mei, als hij ongeveer een meter hoog is, op een zonnige en beschutte plaats buiten. De vrucht kwijnt weg
terwijl de plant groeit. Hij groeit erg hard en heeft een horizontaal raamwerk nodig om te klimmen. De ranken
worden langer dan die van een pompoen (waar hij familie van is)
Chayote oogsten
In augustus komen de eerste kleine bloemen, die vooral door wespen bezocht worden. De vruchten zijn vrij
snel daarna oogstbaar tot aan de eerste vorst. Ze zijn, mits koel en donker bewaard,een Ze zijn, mits koel en
donker bewaard, een paar maanden houdbaar. De hele plant is eetbaar. De jonge scheuten zijn als asperge
te eten. De vrucht heeft weinig smaak maar een pittige textuur. Is rauw ook eetbaar, maar in reepjes kort
geroerbakt op zijn best. Ook de pit is eetbaar, dus je kunt de hele vrucht opsnijden. De gestekelde vrucht
schillen met handschoenen!

Thema bijeenkomst dendrologie nov.
2021
Het thema voor onze volgende bijeenkomst is:
“voedselbossen en onderlinge communicatie tussen
planten en bomen.”
Op 20-2-2020 hebben we het eerste deel van dit thema
uitgebreid besproken. Toen bleek dat het een heel
interessant en uitgebreid onderwerp is dat een vervolg
moest krijgen. Vanwege Corona is dit een paar keer
uitgesteld maar nu gaan we daaraan een vervolg
geven. We leven momenteel in roerige tijden waarin
alles op zijn kop lijkt te staan. Zeker als het gaat over
de bescherming van de natuur.
Begrippen als klimaatverandering, stikstof, CO2,
PFAS zijn aan de orde van de dag.
Daar komt bij dat we nu ook nog te maken hebben
met CORONA.
Op deze avond zal de onderlinge communicatie tussen planten en bomen aan bod komen.
Door studie en onderzoek komt er steeds meer kennis
over allerlei zaken ter beschikking.
Dit alles maakt het tot een ingewikkeld verhaal, maar
ook heel interessant.

Een nieuw belangrijk inzicht daarbij is de onderlinge
communicatie tussen planten en bomen via mycorrhiza. Dit is een samenlevingsvorm van schimmels en
planten via de wortels.
Mw Berry van Keulen heeft zich in deze materie
verdiept en daarover heel veel informatie verzameld.
Zij verzorgt de lezing zoals ze dat ook gedaan heeft
in februari 2020.
Zij doet dit samen met onze deskundige Chris vd
Wurff. Hij zal hierin een bijdrage leveren als het gaat
over bomen, struiken en planten. Zo'n voedselbos kan
helemaal zelfvoorzienend en klimaatbestendig zijn.
Samen met Berry en Chris gaan we weer invulling
geven aan deze avond waarbij iedereen die hieraan
een bijdrage kan leveren, hoe klein ook, erg welkom is.
De bijeenkomst is op do. 11 november 2021 om 20.
u. in museum Klok en Peel, Asten.
De entree is gratis voor leden van Groei & Bloei; voor
andere belangstellenden die van harte welkom zijn
€ 2.Kerngroep dendrologie Groei & Bloei Asten/Someren
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Indien onbestelbaar retour: Marsstraat 6, 5721 XW Asten
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