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prachtige paddestoelen in de herfst

mooi houtsnijwerk bij de Kapellerput in Heeze
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Afdeling Asten Someren heeft een nieuwe voorzitter: Piet van de Laar!
Even een kleine terugblik. Onze afdeling van
Groei en Bloei heeft de afgelopen jaren
maximaal geprobeerd mensen te vinden die
het bestuur kunnen komen ondersteunen.
Dat bleek moeilijk. Zelfs met meer dan 35
persoonlijke gesprekken lukte het lange tijd
niet. Totdat Piet van de Laar zich onze vereniging niet kon voorstellen zonder voorzitter. Hij was pas kortgeleden lid geworden
maar hij zit al zijn hele leven in het groen.
Specialistisch groen! Planten en andere
zaken die nu niet meteen in iedere tuin
voorhanden zijn. Toen hij meer tijd vrij kreeg
bedacht hij zich en ging meelopen met waar
onze club mee bezig is. Hij zocht de kerngroepen op en luisterde en hoorde wat er
leeft binnen onze kerngroepen. Hij ging mee
naar de landelijke vergadering en naar het
regionale overleg; waar hij luisterde en hoorde wat daar allemaal speelt. Zo groeide hij erin en hij wilde het
stokje wel overnemen. Graag zelfs!
Dat was een hele opluchting van het zittende bestuur! En zeker ook voor de interim-voorzitter, Famke Weerts,
die na het afscheid van de vorige voorzitter, Tienie Schutjens, het voorzitterschap tijdelijk wilde waarnemen.
Niet dat we nu geen andere hulp erbij meer hoeven te krijgen; zeker wel! We hebben er graag iemand bij die
handig is met (een deel van de) de administratie, die handig is met de PR en het beheren van de site, of iemand
die ons naar vernieuwingen kan leiden. Piet en Famke hebben op de landelijke bijeenkomst allerlei vernieuwende ideeën opgedaan en die willen we graag in Asten Someren gaan uitproberen of dat hier ook zo leuk
werkt als elders in het land. Want het vieren van de successen mag zeker gedeeld worden.
De nieuwe voorzitter wil zichzelf graag voorstellen aan de hele afdeling. In eerste instantie heeft hij dat al
gedaan tijdens enkele ledenavonden en bij de overdracht op 13 oktober jl. Daar waren niet alle leden aanwezig, dus komt hieronder een korte kennismaking.
Op de eerste plaats wil ik Famke Weerts bedanken dat ze het voorzitterschap heeft willen waarnemen na het
afscheid van Tienie Schutjens als voorzitter van Groei en Bloei. Zo’n club kan nu eenmaal niet zonder voorzitter. Dat was ook mijn motivatie om me bij deze club aan te melden. Daar ik geen enkele ervaring heb wat
betreft het verenigingsleven laat staan een bestuurlijke functie, heb ik na ’n tijdje te hebben meegelopen de
knoop door gehakt.
Ik weet zeker dat dit met een beetje steun van onze leden gaat lukken. Het is op dit moment een rare tijd waar
we met z’n allen last van hebben maar put zo veel mogelijk energie uit het groen in je tuin en in onze mooie
omgeving.
Beste tuinliefhebbers, dan iets over mezelf, mijn naam is Piet van de Laar en kom uit Someren, ik ben getrouwd
en heb twee kinderen.
Vanaf jonge leeftijd ben ik middels mijn vader en moeder geconfronteerd met planten in de ruimste zin van
het woord. Door mijn vader vooral met planten uit de natuur, terwijl mijn moeder me wegwijs maakte in de
tuinplantenwereld. Toen ik een jaar of acht was had ik een eigen tuintje met een vijvertje onder onze oude
perenboom en mijn voorkeur ging al snel uit naar het zaaien en stekken van sierplanten, in het begin waren
dat de vlijtige liesjes en de bladbegonia’s, later werden dat de fuchsia's, dahlia's, en kuipplanten. Toen ik
samen met mijn vrouw een eigen huis kocht met daarbij een kleine tuin werd mijn interesse alleen maar
groter omdat wij zelf ons tuintje konden inrichten. Door mijn passie en ook zeker de interesse van mijn vrouw
gingen wij al gauw tuin- en plantenbeurzen bezoeken, eerst in Nederland en daarna ook België, Frankrijk en
heel veel Engeland. Zo kwamen wij met de meest voor ons vreemde planten thuis. De kunst was om deze
"vreemde gasten" een goede plaats in de tuin te bezorgen maar nog belangrijker was om die gasten een
goede bodem te geven zodat ze het jaar erop weer terugkwamen en dan liefst een maatje groter als wat ze
het jaar ervoor waren. Onze tuin staat nu vol vreemde maar ook minder vreemde kostgangers en wij kijken
elk jaar weer naar het voorjaar uit. Soms verlies je wat, dat is niet leuk, en soms win je wat en daar wordt het
verlies weer mee gecompenseerd.
Ik hoop dat jullie een positief beeld van mij hebben gekregen en we komen elkaar zeker ’n keer tegen in een
of andere tuin.
DE VOORZITTER
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Prijsuitreiking voortuinkeuring 2020
Groei & Bloei Asten-Someren
In verband met de corona-situatie ging de avond van
de prijsuitreiking van de voortuinkeuring dit jaar op 29
oktober in Dienstencentrum de Beiaard, Asten niet
door. De winnaars zijn op zaterdag 10 oktober jl.
persoonlijk bezocht door de kerngroep Voortuinen
Groei & Bloei Asten-Someren. Ingrid Peters en Peter
van Rees reikten de trofeeën en bloemen uit. Rob
Fritsen, fotograaf/filmer van SIRIS, was erbij om het
te vereeuwigen. De winnaars zijn:
Kleine tuinen:
1e prijs L. Bloemers, Elzenvlam 11 Asten
2e prijs B. Daanen, Mgr. Den Dubbeldenstraat 59
Asten
3e prijs A. Hurkmans, Wolfsveld 100 Someren
Middelgrote tuinen:
1e prijs M. van den Boomen, Hofstraat 35 Asten
2e prijs Fam. Claessens, Boerenkamplaan 5 Someren
3e prijs M. Weerts, Lieropsedijk 25 Someren
Grote tuinen:
1e prijs M. Gielen, Gezandebaan 10 Someren
2e prijs D. Veugen, Sluisstraat 94a Someren
3e prijs R. Berkvens, Jan van Havenstraat 32 Ommel
Deze foto's zijn gemaakt op vrijdag 9 oktober 2020.
Jullie vinden de foto’s op onze website in het fotoalbum. Inloggen www.asten.groei.nl of www.someren.
groei.nl Ook vind je hier een door omroep Siris gemaakt filmpje van de uitreiking van de prijzen. Op
pagina 6 en 7 vindt u foto's vd tuinen vd prijswinnaars.

Workshop enten fruitbomen
Deze is bij Ger Van Santvoort op za.
30 jan 2021 van 13 tot ongeveer 15
uur. Ger zorgt voor onderstammen.
Bij hem in de boomgaard staan
verschillende soorten appelrassen. Deelnemers
kunnen zelf uitzoeken welk ras ze willen enten. Het
is in de kas wel fris. Daarom dus wel warme kleren
aantrekken. De kosten zijn € 5,-- voor leden van
Gr&Bl en € 7.50 voor niet- leden. Opgeven bij Maria
Hendrikx voor 20 januari 2021. E: majhendrikx@outlook.com of tel. 0493-494041.Betalen bij
binnenkomst.
Adres: Hollestraat 3 5712 HB Someren

Enkele mededelingen
1. De knollenverkoop van dahlia’s is verschoven
naar za 21 nov van 10-11u Locatie ”Volkstuinen-complex, de Donckhof, Donksedreef, Someren.
2. De Kerstdemonstratie op 17 nov. door Joyce
Brueren in het Dienstencentrum Asten gaat niet door
zoals eerder aangekondigd.
3. De thema-avond dendrologie van do. 19 nov. gaat
niet door.
4. De workshop Kerstukje maken bij Fr.van Kemenade, Ommel van 14 dec. gaat niet door.
5. Van de prijsuitreiking Voortuinenwedstrijd zijn
mooie foto’s en een filmpje gemaakt door omroep
Siris. Jullie kunnen deze vinden op onze website.
www.asten.groei.nl of www.someren.groei.nl

Activiteiten nov-dec. 2020
Datum
Tijd
Wo 4 nov 20u
Wo 11 nov 20u

Activiteit
Locatie
Herfstworkshop Herfsttaart maken
Oranjerie Museum
Thema-avond bloemschikken
Oranjerie Museum
(Werken met beregras en Houten schijf bijwerken
Za 21 nov 10-11u Verkoop knollen dahlia's (volkstuinencomplex "de Donckhof" Donksedreef, Someren
Wo 9 dec 20u
Thema-avond bloemschikken
Oranjerie Museum
(Kandelaar en Kerst met cornustakken)
Wo 13 jan 20u
Thema-avond bloemschikken (Jaartal en IJskoud)
Oranjerie Museum
Za 30 jan 13-15u Workshop "Enten van fruitbomen"
Hollestraat 3 5712 HB
bij Ger van Santvoort, Someren
15-dec
Deadline inbreng copy editie jan-feb
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Citaverde College Nederweert werkt aan een inspirerend Puberpark
Tegel eruit, plant erin. Dat is onze slogan om meer groen in je
directe omgeving te krijgen.
Dat is niet tegen dovemans oren gezegd in Nederweert.
Er is een enquête gehouden onder alle leerlingen en het personeel wat ze graag zouden zien als de hele buitenboel op de schop
zou gaan. Door de subsidie van de gemeente die je kunt krijgen
als je het regenwater van het riool afkoppelt, kwam het plan in
een stroomversnelling. Nu is er geen tegel meer op het schoolplein.
Wat is er gerealiseerd: voor de opvang van het regenwater zijn
er 5 wadi’s gekomen: aan de achterkant, aan de straatkant en
aan de kant met de buren. De mooiste en grootste wadi ligt op
het schoolplein. Die heeft een kleilaag als onderlaag: dus er blijft
altijd water in staan. Dat is een hele leuke bijkomstigheid, die we
niet hadden durven dromen. Er ontstaat zo als vanzelf een natuurlijke ven-vegetatie. Aan de achterkant is een aarden wal
opgeworpen van al de grond die uit de wadi’s kwam. Dat wordt
nu een vaste planten border, een bijen paradijs en bovenop komt
een smal voedselbos. Daar naast is een stuk dat voetbalveld
wordt. Dat is ook verdiept met het oog op meer water in korte tijd.
Dat ziet al groen nadat we het ingezaaid hebben met graszaad.
Dan is er nog een groot stuk waar we in de toekomst een buitenlokaal wensen. Daarachter komt een mooi stukje moestuin voor die leerlingen die graag zelf willen oogsten
uit de schooltuin. Ook is er een smulhaag en een bessen/ aardbeienlaantje aangelegd. Fruitbomen zoals
appels en peren staan te popelen om op hun definitieve plek te kunnen gaan groeien. Het is elke week een
beetje verder in ontwikkeling: samen met de leerlingen hebben we b.v. vandaag ongeveer 40 planten uit
Someren in de schooltuin gepoot. En er komen er zeker te weten nog meer uit onze Groei en Bloei vereniging.
Het is heel fijn dat wij zo’n levende gemeenschap zijn, die altijd klaar staat om planten en bloemen te delen
met elkaar.
Tegels eruit, planten erin! Het geeft heel veel nieuwe energie als je eens de buitenboel gaat veranderen. Dank
aan alle Groei en Bloeiers voor de planten!
Toch zijn er nog wensen: we willen een cortenstaal rand door laten lopen halverwege het talud. Zodat het pad
dat dan ontstaat een onderdeel kan worden van de Finse Piste, een hardlooppad van snippers, dat beter is
voor de knieën dan de trotoirs waar ze nu hun rondjes hardrennen. Verder willen we nog een een pannakooi
over het voetbalveld, dat de bal niet steeds op het dak of in de boom vliegt, want de baltechniek van pubers
is nog niet helemaal optimaal.
We krijgen hulp van ouders, vrijwilligers en de stichting Bij-zzzzaak. We willen de biodiversiteit en de bewustwording bij de jongere generatie daadwerkelijk vergroten. Mocht een lezer willen komen kijken, dat is mogelijk. Maak een afspraak en we kunnen elkaar misschien inspireren!
Famke E: f.weerts@citaverde.nl

www.someren.groei.nl

5

Kleine tuinen

Middel grote tuinen

1 ste prijs L. Bloemen Elzenvlam 11 Asten

1 ste prijs T.M. v.d. Boomen Hofstraat 35 Asten

2 de prijs B Daamen Mgr den Dubbeldenstr. 58 Asten

2de prijs
Someren

Fam. Claessens Boerenkamplaan 5

3de prijs M. Weerts Lieropsedijk 25 Someren
3de prijs A.Hurkmans Wolfsveld 100 Someren
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Grote tuinen

1ste prijs M. Gielen Gezandebaan 10 Someren

3de Prijs R. Berkvens Jan van Havenstraat 32 Ommel

2de prijs D.Veugen Sluisstraat 94a Someren

JAARPROGRAMMA 2021 (1e kwartaal)
Datum
Wo 10 jan
Di 19 jan
Za 30 jan
Wo 12 feb

Tijd
20u
20u
13-15u
20u

Do 13 feb
Do 18 feb
Wo 24 feb
Wo 3 mrt
Wo 10 mrt

20u
20u
19u
20u
20u

Di 16 mrt

20u

Activiteit
Thema-avond bloemschikken "Jaartal en Ijskoud"
Alg.lezing "Fotoverslag Costa Rica" door Flip vd Elshout
Workshop enten fruitbomen bij Ger Van Santvoort
Thema-avond bloemschikken "Berengras"
Tevens Jaarvergadering
Alg.Jaarvergadering met korte presentatie zomerreis 2021
Thema-avond Dendrologie "Opvolging"
Workshop kalebas schilderen
Zadenverdeling kerngroep vaste planten
Thema-avond bloemschikken
"Buitenkrans takken/schors en Buitenkrans oases"
Alg.lezing door Leoo Brand
"Natuurlijk tuinieren met planten en dieren"-

www.someren.groei.nl

Locatie
Oranjerie
Museum Asten
Hollestraat 3
Oranjerie
Museum Asten
Museum Asten
Museum Asten
Museum Asten
Museum Asten
Museum Asten
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Indien onbestelbaar retour: Marsstraat 6, 5721 XW Asten
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