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Activiteiten sept.-okt. 2022
Datum Tijd Activiteit Locatie
Ma 5 sep 19u Excursie buurttuin Someren-Heide Eggendreef
Wo 14 sep 20u Thema-avond bloemschikken "Sport uitbeelden of Ritme" Klok&Peelmuseum
Do 15 sep 18.30u Excursie kerngroep dendrologie Tuin Harrie Jansen Swelstraat 3 A Leveroy
Wo 5 okt 20u Tuinenoverzicht + Plantenverdeling kerngroep Klok&Peelmuseum
  vaste planten  
Ma 10 okt 20u Najaarsoverleg bestuur-kerngroepen Klok&Peelmuseum
Wo 12 okt 20u Thema-avond bloemschikken "Bundelen of Ritme Klok&Peelmuseum
Di 18 okt 19.30u Korte Jaarvergadering 2022; aansluitend alg.lezing  
  Prairietuin" door Herman Vaessen Klok&Peelmuseum
Do 20 okt 20u Thema-avond dendrologie "Toekomst zonder chemie" Klok&Peelmuseum
Do 27 okt 20u Presentatie uitslagen Voortuinenwedstrijd Ast.-Som.  
  en Uitreiking Groenprijs Groei&Bloei Centrum de Beiaard
Wo 2 nov 20u Herfstworkshop "Herfsttaart maken voor de vogels" Klok&Peelmuseum
Zo 6 nov  ZNKB 2022 (ZdNedKamp.Bloemschikken) Deurne

  Inbreng copy info-blad nov-dec'22: 15okt 2022  

Voorwoord redactie
Vanwege enkele vakantie-situaties deze keer een kort
voorwoord van de redactie.
Een flinke warme/hete zomer ligt achter ons. De na-
tuur,  waaronder ook onze tuinen,  heeft het moeilijk
vanwege de ontstane droogtesituatie. ’n Idee kan zijn
de inrichting van onze tuin hierop in de naaste toe-
komst enigszins af te stemmen. Hoe dat te doen: kom
naar de lezing op 18 okt. a.s. Thema “De Prairietuin”.
Hieraan vooraf is de verkorte jaarvergadering van dit
jaar; aanvang 19.30u.
Positief is gelukkig wel dat  onze aktiviteiten weer
kunnen. Een nieuw seizoen ligt voor ons en…. het
volgend jaar wacht  ons het  50-jarig bestaan van onze
afdeling:  ONS GOUDEN JUBILEUM. Enkele stuur-
groepjes gaan zich bezig houden met de uitwerking
van een mooi jubileum-programma. Een van de on-
derdelen wordt  de organisatie van de ZNKB met
tuinmarkt  in en rond het Varendonckcollege a/d Ka-
naalstraat, Someren begin sept. 2023.  Dit kan alleen
met  de hulp van  een flink aantal vrijwilligers. Help
ons hierbij aub. Wij zullen hiervoor tijdig de benodigde
oproep doen.  
Wij starten thans weer met een nieuw seizoensjaar.
Voor de eerstkomende maanden ligt er, met de
voorzet vanuit onze kerngroepen,  een mooi program-
ma. Bezoek en geniet van de diverse onderdelen
en…. nogmaals…. help ons met de realisatie van ons
gouden jubileum-programma.           De redactie
 

Rabo ClubSupport 2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook dit jaar kunnen rekeninghouders en leden van
Rabobank  Peelland Zuid weer hun stem uitbrengen
voor de actie Robo Club Support. Ook wij doet natuur-
lijk weer aan mooie aktie.
De Rabobank steunt hiermee lokale clubs. Meer in-
formatie is te vinden op de website van Rabobank
Peelland Zuid. Bent u lid van Rabobank Peelland Zuid
dan kunt u van 5 tot en met 27 september uw stem
uitbrengen op onze afdeling. (Groei&Bloei Aste-So-
meren).
Wij rekenen graag weer op jullie medewerking/steun.
Namens het bestuur van afd. Asten-Someren alvast
bedankt voor jullie steun.

ZNKB Deurne 2022
Op zo. 6 nov. a.s. organiseert afd. Deurne/Venray
samen met de landelijke werkgroep de Zuid Neder-
landse Kampioenschappen Bloemschikken in Deurne
(ZNKB). De wedstrijd en demonstraties worden ge-
houden bij het Hub van Doorne College in Deurne.
Geprobeerd wordt ook een groen/tuinmarkt te organi-
seren. Meer info. komt in ons volgende info.blad.
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Uitnodiging verkorte jaarvergadering 2022
 
Dinsdag 18 okt 2022 in het Klok en Peel Museum,
Ostaderstraat 23, 5721 WC te Asten; aanvang 19.30
uur.
Het houden van een algemene Jaarvergadering is

statutair verplicht. Normaliter houden wij deze in de maand februari. Dit jaar kon dit opnieuw niet vanwege de
coronasituatie. Inmiddels konden onze vaste aktiviteiten gelukkig weer opgepakt worden.
Om te voldoen aan de statuten is ons voorstel om voorafgaand aan de algemene lezing van 18 okt. een
verkorte Jaarvergadering 2022 te houden.
Wij nodigen jullie hiervoor uit. Aanvang 19.30u. in het Klok en Peel Museum. Aansluitend volgt de alg. lezing
“Prairietuin” door Herman Vaessen.  
Na de opening van de vergadering volgt een verkort digitaal jaaroverzicht. Aansluitend volgt de financiële
verantwoording over 2021 door de penningmeester. De gebruikelijke huldiging van jubilarissen wordt door-
geschoven naar begin 2023. Deze (trouwe) leden verdienen ruime gepaste aandacht. Dit kan moeilijk tijdens
‘n korte vergaderings-sessie. Vandaar ….
De agenda
1.    Opening
2.    Kort digitaal jaarverslag 2021
3.    Digitaal financieel verslag 2021
4.    Verslag van de kascontrole-commissie
5.    Aanzoek nieuw lid kascontrole-commissie
6.    Bestuursmutaties *)
7.    Opstart activiteiten 50-jarig jubileum  in 2023 (korte info.)
8.    Rondvraag, waarna sluiting
Verloting bloemstukjes en uitreiking plant van de maand vinden plaats na afloop van de lezing.
*) Dit jaar is de volgende mutatie aan de orde:
Famke Weerts is vanaf 2012 onafgebroken bestuurlijk betrokken bij de afdeling.
Dit betekent dat zij inmiddels 3 bestuursperiodes van 3 jaar aktief is als bestuurslid + 1 jaar als bestuurlijk
ondersteunster (1918-1919). Per 2022 is zij statutair opnieuw benoembaar. Zij kandideert  zich opnieuw voor
een periode van 3 jaar. Voorgesteld wordt haar als zodanig opnieuw te benoemen.
Het bestuur telt nu nog slechts 4 statutaire leden. Dit is onverantwoord weinig.  Met name geldt dit voor de
secretarisfunktie. Gerard Derikx is thans vrijwilliger administrateur. Deze situatie kan niet zo blijven. Wij vragen
u dringend ons te helpen. Een konkrete taak kan uitstekend los van het bestuurslidmaatschap uitgevoerd
worden. Help ons aub.  
Er blijft dringend behoefte aan nieuwe bestuurskracht. Volgend jaar bestaat onze afdeling 50 jaar. Help ons
een mooi programma op te zetten.
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 handte-
keningen van tenminste 10 leden.
De kandidaatstelling kan natuurlijk ook mondeling tijdens de vergadering. Ook vrijwilligers voor een konkrete
taak kunnen zich dan melden.  
GRAAG REKENEN WIJ OP EEN GOEDE OPKOMST EN UW STEUN.                Het bestuur  
 

Alg.lezing De Prairietuin Herman
Vaessen

Dinsdag  18 oktober
a.s. verzorgt Herman
Vaessen uit Maas-
bree voor ons de le-
zing “De Prairietuin”.
Aanvang rond 20u. in
het Museum Klok en
Peel. Leden van

Groei&Bloei hebben gratis toegang. Voor niet-leden
zijn de kosten € 5,-- pp.  

Een prairietuin is een prachtig voorbeeld van duur-
zaamheid en past goed binnen de veranderingen in
ons klimaat. Dit concept is zeer geschikt voor toepas-
sing in een klimaatvriendelijke tuin, heeft een natuur-
lijke uitstraling en een positief effect op de biodiversi-
teit.
Wanneer u kiest voor een prairiebeplanting in uw tuin
kiest u voor een onderhoudsvriendelijke tuin waarin u
vier seizoenen lang kunt genieten.
NB: Voorafgaand aan deze lezing is de verkorte
Jaarvergadering 2022. Aanvang 19.30u. Verwezen
wordt naar de uitnodiging hiervoor elders in dit blad.  
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Excursie Kerngroep Dendrologie do. 15
sept.

Op donderdag 15 sep-
tember 2022 18.30 uur 
gaan we op excursie naar
de tuin van Harrie Jansen
in Leveroy. Dit is een echte
liefhebberstuin. Met veel
passie en deskundigheid
opgebouwd. De voormali-
ge boerderij met rondom
erfbeplanting is ongeveer
30 jaar in hun bezit. In het
begin werd het hele bin-
nenterrein op de schop

genomen en helemaal opnieuw ingericht. Nog steeds
komen er nieuwe aanwinsten bij.
Door een toeval heeft hij destijds wijlen dokter Theo
Kuijpers uit Heythuysen ontmoet. (Kuijpers had een
zeer bijzondere tuin, inmiddels beheerd door zijn
dochter Mw. Caroline Kuijpers. Die tuin hebben we in
mei 2022 bezocht)
Van hem heeft hij veel adviezen gekregen over de
aanleg en inrichting van zijn binnenplaats. Ook kreeg
hij via hem veel bijzondere struiken en bomen en
andere materialen.
De heester die nu zo uitbundig  staat te bloeien is
Lagerstroemia indica.
Caroline Beauty. Deze is vernoemd naar de dochter
van dokter Kuipers.
Het belooft dus een interessante excursie te worden
waar allerlei fraais te bewonderen valt.
Omdat er zoveel te zien is begint de excursie al om
18.30 uur!
Het adres is:   Swelstraat 3 A, Leveroy 6091 NW
Kerngroep dendrologie Groei & Bloei Asten/Someren

Thema bijeenkomst dendrologie 20 okto-
ber 2022.
Het thema voor onze volgende bijeenkomst is:
Toekomst zonder chemie?
Op deze avond zullen Chris van der Wurff en Wiliie
van der Vorst ons meenemen in de wondere wereld
van de chemie. Een heel actueel onderwerp met veel
aspecten. Baby's die nu geboren worden zullen nog
meemaken dat er straks 11 miljard mensen op de
aarde rondlopen (nu zijn er dat  bijna 8 miljard)  Het
voeden van deze mensen is een schone doch inge-
wikkelde taak. Het is inmiddels een bekend verhaal:
we zullen per hectare meer moeten produceren en
dan nog wel met minder inzet van meststoffen en
gewasbeschermingsmiddelen. De uitdaging is enorm
en de impact op onze economie is niet te onderschat-
ten.
Vanavond zullen we ons beperken tot een klein
deeltje van deze materie.
Chris van de Wurff zal onder andere vertellen over zijn
manier hoe om te gaan zonder /met chemie op zijn
bedrijf.
Door zijn manier van werken is er grote diversiteit en
daardoor evenwicht op de kwekerij aanwezig. Het
belooft een interessante avond te worden waarbij de
inbreng van de deelnemers zeer op prijs wordt gesteld.
De bijeenkomst is op donderdag  20 oktober 2022
om 20.00 uur in museum Klok en Peel in 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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Verslag van de eendagsreis naar de Floriade op za 20 augustus 2022
 
De Floriade is de grote tuinbouwtentoonstel-
ling die om de 10 jaar gehouden wordt en
waar we alle nieuwste ideeën en ontwikke-
lingen op dit gebied kunnen zien. Dat heeft
wel de interesse van ons, getuige de 38
leden en niet leden die met onze busreis
meegingen. Het was een mooie, zonnige,
dag dat we met chauffeur Pim van Twin
Tours naar Almere reden.
Het opstappen verliep soepel; door enkele
afzeggingen konden toch ook enkele men-
sen mee die zich (per ongeluk) niet hadden
opgegeven. Fijn dat dit deze dag allemaal
zo soepeltjes geregeld kon worden.
De koffiepauze op de heenreis was bij Ma-
rienwaerdt in Beesd: met heerlijk appelge-
bak of notentaartje. We arriveerden rond

11.30 uur bij de Floriade.
Wat blijft ons het meeste bij:
-    de tuin van China: zo mooi!
-    de begroeide gevel van het HBO gebouw: prachtig!
-    de vele soorten die er soms zijn van bepaalde planten. Denk aan de prachtige rozentuin en de kas met de
orchideeën!
-    dat de bouwmaterialen van de toekomst bestaan uit plantaardig materiaal zoals hennepvezels of mycelium.
Onvoorstelbaar dat ze er een 3 verdiepingen huis van kunnen bouwen!
-    dat de huizen van de toekomst in delen worden gebouwd die weer uit elkaar gehaald kunnen worden.
-    bij Biotopia kon je door een virtuele bril over de Waddeneilanden vliegen
-    dat er geen van de genoemde kritiekpunten nu nog gezien zijn
-    dat het gezellig druk was, niet te druk. Ook bij de catering niet.
-    dat ik tijd te kort had en graag nog eens terug wil gaan.
Op de terugreis waren we moe en voldaan en hebben we gezellig zitten nakletsen of doezelden een tijdje
even weg. Het diner bij Het Witte Huis in Zeeland was een vertrouwd adres voor onze busreizen.
Zo is ook deze busreis van afdeling Asten Someren weer een fijne reis geworden. Met dank aan Ingrid Peters
voor de organisatie ervan!   Famke Weerts

Verkoop van Dahliabloemen
De kweek van
dahlia-bloemen
is dit jaar bij-
zonder. Henk
Boerekamp laat
ons weten dat
er maar liefst
zo’n 50 soorten
worden gekweekt
op het volkstui-

nencomplex de Donckhof a/d Donksedreef
5711RM te Someren (a/d prov.weg Asten-Heeze)
Wilt u een mooie bos bloemen: vanaf deze maand
elke za. v.m. 9.30-10.30u kunt u er terecht. Ze
kosten € 0,25 per bloem !! Voor € 2,50 krijgt u dus
een heel mooi bloemenboeket. DOEN DUS..
 

Plant van de maand november 2022
Crassula ovata  geld-
boom of jadeplant
Deze vetplant groeit
oorspronkelijk in droge
gebieden in Zuid-Afri-
ka. Wereldwijd wordt
ze als kamerplant ge-
kweekt. In de zomer
kun je die hier ook

goed buiten laten staan op een plek in de halfschaduw.
Deze plant heeft mooie dikke ronde groene bladeren
die veel vocht op kunnen slaan en dus erg weinig water
hoeven hebben. De plant is populair omdat hij zo
weinig onderhoud nodig heeft en goed gezond blijft.
Hij groeit niet zo snel en kan ook gemakkelijk gesnoeid
en gestekt worden. Bloeien doet hij hoogst zelden.
Deze plant is vermeerderd door Gusta de Beer.
Succes met deze kamerplant.
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Afsluiting voortuinenwedstrijd 2022 +
groenprijs Gr&Bl

Op donderdag 27 oktober wordt de voortuinenwed-
strijd van dit jaar binnen Asten en Someren afgesloten
met de prijsuitreiking. Uit de ± 60 deelnemers worden
de winnaars per categorie (grote, middelgrote en
kleine voortuinen) bekend gemaakt.
Tevens wordt de creativiteitsprijs uitgereikt voor de
tuin, die opvalt door originaliteit.
Ook wordt op die avond de Groenprijs van dit jaar van
Groei&Bloei Ast.Som. uitgereikt aan een personen of
organisatie, die zich op vrijwillige basis inzet voor het
openbaar groen of de groenbeleving in het algemeen
promoten.
Voorafgaande aan de prijsuitreiking worden alle be-
oordeelde tuinen in beeld gebracht via een Power-
Pointpresentatie.
De avond wordt afgesloten met een gratis loterij,
waardoor iedere aanwezige ook nog wordt getrak-
teerd. Naast de deelnemers zijn ook andere belang-
stellenden  van harte welkom. Op deze manier kunnen
zij zich  oriënteren over evt. deelname in de toekomst.
 
De prijsuitreiking vindt plaats in Dienstencentrum De
Beiaard, Pastoor de Kleynhof 21, 5721 CR Asten;
aanvang 20u. De toegang is gratis. De deelnemers
worden persoonlijk uitgenodigd.
 

Herfsttaart voor de vogels en voor de
sier

Op woensdag
2 november a.
s. gaan we weer
een herfsttaart
maken. Met al-
lerlei vruchten,
bloemen, zaden
en bladeren wordt
de taart mooi
om naar te kij-

ken maar ook lekker voor de vogels. Deelnemers
kunnen zich opgeven bij Anita Nijssen tot 28 septem-
ber.  Mailen: info@ons-paradijs.nl
Wat iedereen zelf mee moet brengen is :
een platte schaal, elke vorm is prima, doorsnede on-
geveer 30 cm en een snoeischaar
Ook kun je zelf decoratieve materialen (uit je tuin)
meebrengen. In de pauze kunnen we genieten van
een kop koffie/thee met iets lekkers. De eigen bijdra-
ge is € 7,-- p.p.voor leden en € 12, -- voor niet-leden.
(a.u.b. betalen met gepast geld) Aanvang 20.00 uur
in het Klok en Peel Museum, Ostaderstraat 23,
Asten.   Tot dan !  Anita Nijssen
 
Tuinenoverzicht en Plantenverdeling
Kerngroep Vaste Planten

Woensdag 5  oktober a.s 
kijken we nog even terug
naar de tuinbezoeken van
afgelopen zomer. t.w.
Onze School te Maarhee-
ze, de tuin van Joke van
der Pas te Nederweert-

Eind en de tuin van Wout en Gusta de Beer te Leende.
Vervolgens  organiseren we de jaarlijkse plantenver-
deling. Mensen die hier graag planten voor willen in-
brengen kunnen die in potjes (of plastic zak) aanleve-
ren op 5 oktober vanaf 19.15 uur in het museum Asten.
We hopen op een mooi aanbod.
Er mogen maximaal 6 planten per soort ingebracht
worden.
Het zou fijn zijn als  iedereen zijn/haar aanbod opgeeft
via E-mail of een duidelijke lijst in de brievenbus
stopt/afgeeft  op Hoeksestraat 25 te Someren. Zeker
vóór 1  oktober zodat ik nog voldoende tijd heb om de
presentatie te maken. Vermeldt de plantensoort en
het aantal dat je mee gaat brengen naar de verdeling.
E-mail : info@ons-paradijs.nl  of Hoeksestraat 25
Someren
Deze planten worden die avond gratis en zo eerlijk
mogelijk verdeeld onder de leden.  Niet-leden betalen
€ 5,--
Aanvang 20.00 uur in het Klok&PeelMuseum, Ost-
aderstraat 23, Asten.  Tot dan!       Anita Nijssen
 

Plant van de maand oktober 2022
Verbascum phoeniceum ‘Violet-
ta’   Toorts- koningskaars
Een kortlevende vaste plant  die
graag op een droge, zonnige
plek staat op arme grond. Ze
bloeit van mei tot en met augus-
tus met diep purperviolette bloe-
men.
De rozet is laag en daar boven
uit steken tot 90 cm hoog de
bloemstelen.
In gunstige gevallen kan ze

zichzelf uitzaaien.
Verder trekt ze bijen aan.
Deze plant is vermeerderd door de familie van de Berg.
Succes met deze plant.
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Indien onbestelbaar retour: Marsstraat 6, 5721 XW Asten
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