Afdeling Asten - Someren
sept-okt 2021; jaargang 42 nr.1

start van de nazomer met kleurrijke tuinen en planten

6 sept excursie Hortensiakwekerij
16 sept excursie bamboekwekerij dendrologie
12 okt alg. lezing "bloemen en insecten" + korte Jaarvergadering vooraf
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† Overlijden oud-voorzitter Jo van Oijen

Voorwoord voorzitter
Eindelijk weer eens een
info-blad en zoals het er nu
uitziet gaan we ook weer
wat activiteiten beleven
binnen onze vereniging en
dat mag onderhand ook
wel. Heerlijk wat tuinen
bezoeken, bloemschikavonden en lezingen bijwonen
gaan gelukkig weer tot de
gewone bezigheden behoren. Ik hoop dat u allen een mooie vakantie heeft
gehad en wellicht ook tuinen of kwekerijen bezocht,
of lekker niets gedaan en met vrienden of familie in
uw eigen tuin vertoeft wat nu allemaal wat makkelijker
gaat. Het ziet er naar uit, nu er steeds meer mensen
zijn gevaccineerd, de pandemie wordt teruggedrongen en dat we zonder beperkingen onze activiteiten
met groei en bloei kunnen hervatten.
Het is een beetje frustrerend als je al bijna een jaar
voorzitter bent van deze club en buiten de bestuursleden nog maar weinig mensen hebt gezien of gesproken.
Dus laten we positief zijn voor de toekomst en gaan
genieten van alles wat er nog te gebeuren staat binnen
onze vereniging.
Ik hoop u in blakende gezondheid snel te zien bij een
van onze activiteiten.
Piet van de Laar

Ook onze oud-voorzitter Dhr Jo
van Oijen is vrij plotseling overleden. († Helmond 29 apr.2021)
Hij is 82 jaar geworden.
Mede door de coronasituatie is
de informatie over zijn overlijden
vrij laat ontvangen.
Jo heeft heel veel betekend voor
onze afdeling. Hij was gedurende maar liefst 16 jaar bestuurlijk
aktief (3 jaar als bestuurslid, 1 jaar als interim voorzitter en 12 jaar als voorzitter) In die tijfdsperiode (medio
zeventig tot medio negentiger jaren) telde onze afdeling gemiddeld 425/780. leden. Tijdens de jaarvergadering van 2018 werd hij gehuldigd met het 40-jarig
lidmaatschap van onze afdeling. Voor zijn grote
maatschappelijke verdiensten werd hij gedecoreerd.
Hij was lid in de orde van Oranje-Nassau. Ook was hij
gedurende een aantal jaren voorzitter van het Rayon
Oost en Midden Brabant Groei&Bloei.. Wij wensen
zijn naaste familie veel sterkte. Bedankt Jo

Plant van de maand oktober 2021
De plant van de maand okt. is de:
Stachys monier (andoorn)
Hij zou eigenlijk in februari al uitgegeven zijn maar door Corona kan dit nu
pas) Deze vaste plant is polvormend
en gemakkelijk. Ze wordt 50 tot 70 cm
hoog en bloeit in juli en augustus met
paars-violette aartjes. Ze staat graag
in de zon of halfschaduw in normale tuingrond. Ze trekt
veel insecten aan en combineert goed met veel
planten zoals o.a. Zonnehoed, Geranium en Monarda.
Deze plant is vermeerderd door Jo Tiemissen.

Activiteiten sept-okt 2021
Datum
Ma 6 sept
Wo 8 sept
Do 16 sept
Wo 6 okt
Di 12 okt
Di 12 okt
Wo 13 okt

Tijd
19u
20u
18.30u
20u
19.30u
± 20u
20u

Do 14 okt

20u

Do 28 okt

20u

Wo 3 nov

20u

Activiteit
Alg.excursie naar Hortensiakwekerij Knapen
Thema-avond bloemschikken (verrassingsavond)
Excursie kerngroep dendrologie; bamboekwekerij
Tuinenoverzicht & plantenverdeling (kerngroep vaste planten)
Verkorte Jaarvergadering 2021 + aansluitend de
alg.lezing "Bloemen en insecten" door Rini Kerstens
Thema-avond bloemschikken "Bundelen en Ritme of
in het thema van/voor de pompoenweek" werken
Thema-avond dendrologie "Eetbare planten"
door Huub vd Boomen
Uitslagen voortuinenwedstrijd Asten-Someren
+ uitrijking groenprijs Groei & Bloei
Herfstworkshop "Herfsttaart maken" kerngroep vaste planten}

Locatie
Stramproy
Museum Klok&Peel
Valkenswaard
Museum Klok&Peel
Museum Klok&Peel
Museum Klok&Peel
"Museum Klok&Peel
Museum Klok&Peel
Centrum de Beiaard
Museum Klok&Peel

Deadline inbreng copy editie nov-dec: ± 15 okt
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Alg. excursie naar Hortensiakweker Knapen, Stramproy 6 sept.

Ma. 6 sept a.s. heeft Maria Hendrikx een mooie excursie voor ons geregeld. Deze is bij Hortensiakweker Knapen, Stramproy. De hortensia’s staan in een
kas van 10.000 m2 Ze zijn bedoeld voor de snij en
gaan naar de veiling. Het seizoen begint in juni.
Het assortiment snijhortensia’s omvat o.a. Hydrangea
schneeball, Rodeo rood en paars, Verena lichtroze en
lichtblauw, Glowings alps en Revolution. Er is ook een
aparte snijhortensia speciaal om mooi in te laten
drogen.
Adres Houtbroek 7 Stramproy; aanvang 19u. Deelname is gratis.

Afsluiting voortuinenwedstrijd 2021 +
groenprijs Gr&Bl
Op donderdag 28 oktober wordt de voortuinenwedstrijd 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. toegekend 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 beoordeelde tuinen in beeld
gebracht via een PowerPointpresentatie. De avond
wordt afgesloten met een gratis loterij, waardoor iedere aanwezige ook nog wordt getrakteerd. Naast de
deelnemers zijn ook andere belangstellenden 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 vooraf persoonlijk uitgenodigd. Uiteraard
worden de geldende coronarichtlijnen gehanteerd.
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Excursie Kerngroep Dendrologie

Op donderdag 16 september 2021 18.30 uur excursie naar
Bamboekwekerij Kimmei Zandbergstraat 14
5555 LB Valkenswaard.
Al meer dan 30 jaar een bekendheid in de wereld
van de bamboe. Met hun kennis en sortiment (meer
dan 300 soorten) zijn zij een autoriteit op dat gebied.
In hun showtuin is dit alles te zien, ook siergrassen
en winterharde exoten zijn hier ruim vertegenwoordigd. Speciaal voor de mensen die regelmatig de
kerngroep dendrologie bezoeken belooft het een
interessante en leerzame excursie te worden in een
mooie omgeving. Om dit te kunnen realiseren is het
verzoek van de eigenaar om de groep te beperken
tot maximaal 20 personen.
Daarom verzoeken wij degenen die mee willen gaan
dit vóór 13 september even te melden via email bij:
RNeerven@iae.nl
Kerngroep dendrologie/vN
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Tuinenoverzicht en plantenverdeling
kerngroep vaste planten

Woensdag 6 oktober a.s kijken we nog even terug
naar ons enige tuinbezoek van dit seizoen bij Jan en
Maria van Dijk.
En nu het weer kan organiseren we weer de jaarlijkse
plantenverdeling. Mensen die hier graag planten voor
willen inbrengen kunnen die in potjes (of plastic zak)
aanleveren op 6 oktober vanaf 19.15u. 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 in Someren.
Zeker vóór 2 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 De planten worden die avond
gratis en zo eerlijk mogelijk verdeeld onder de leden.
Niet-leden betalen € 5,--. Aanvang 20.00 uur.

Thema bijeenkomst kerngroep dendrologie 14 okt. 2021
Het thema voor onze volgende
bijeenkomst is “eetbare planten”
Deze avond gaat over bomen en
struiken die vruchten of zaden
voortbrengen die eetbaar zijn.
Het is een nieuw vervolg op de
reeks die al eerder door Huub
van de Boomen werd verzorgd.
Inmiddels heeft Huub het assortiment aangepast en uitgebreid.
Er zijn volop manieren om de
oogst te verwerken tot allerlei heerlijke lekkernijen
(sap, wijn, chutney, jam, marmelade en nog veel
meer).
Als jullie als bezoekers iets uit eigen tuin willen meebrengen en daarover informatie kunnen geven zou dat
geweldig zijn.
Huub zal ons wegwijs maken in deze bijzondere wereld van struiken en bomen.
Wij krijgen adviezen over de keuze van een nieuwe
struik of boom die geschikt is voor jouw tuin. Wat is er
mooier dan een eigen eettuin. Samen kunnen we er
weer een leerzame avond van maken.
De bijeenkomst is op do. 14 okt. 2021 om 20u. 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.-. En… natuurlijk
hebben wij de nodige aandacht voor de coronarichtlijnen. Hiervoor wordt ook jullie aandacht gevraagd. Kerngroep dendrologie RvN

Rabo ClubSupport 2021
Ook dit jaar is weer de alom bekende Rabo ClubSupport aktie.
Natuurlijk doet ook onze afdeling
weer mee. We rekenen weer op
uw medewerking. Aan deze
aktie kunnen alleen de leden van
deze bank meedoen. De procedure is hieronder vermeld. Wij vragen jullie weer deel te nemen aan de
aktie en ons financieel te steunen door tzt op onze
afdeling te stemmen. Hartelijk dank alvast.I
nschrijven: Van 6 tot en met 27 sept. kunnen clubs
en verenigingen zich inschrijven. Ze ontvangen vanzelf een uitnodiging.
Stemmen: Van 4 tot en met 25 okt kunt u uw stem
uitbrengen op uw favoriete club of vereniging.
Uitslag: De stemmen zijn geteld, tijd voor de uitslag!
Van 1 tot en met 14 nov. zijn de finale uitreikingen en
horen alle deelnemers welke financiële ondersteuning
ze krijgen.
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Algemene (verkorte) Ledenvergadering 2021
Dinsdag 12 okt 2021 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 tot heden
niet vanwege de coronasituatie. Nu de algemene leefsituatie weer
enigszins stabiliseeert is ook weer toegelaten de reguliere activiteiten op te pakken. Wij informeerden jullie hierover al in de recente zomereditie van ons info.blad door opname van het activiteitenoverzicht; periode aug-dec. Om te voldoen aan de statuten
is het voorstel om voorafgaand aan de komende algemene lezing van 12 okt. een verkorte Jaarvergadering
2021 te houden.
Wij nodigen jullie hiervoor uit; aanvang 19.30u. in het Klok en Peel Museum. Aansluitend volgt de alg.
lezing “Bloemen en insecten” door Rini Kerstens.
Na de opening van de vergadering volgt een verkort digitaal jaaroverzicht. Aansluitend komt de financiële
verantwoording over 2020 door de penningmeester. De gebruikelijke huldiging van jubilarissen wordt doorgeschoven naar 2022. Deze (trouwe) leden verdienen ruime gepaste aandacht. Dit kan wat moeilijk tijdens
‘n verkorte vergadering-sessie. Vandaar het doorschuiven naar begin 2022.
De agenda
1. Opening
2. Kort digitaal jaarverslag 2020
3. Digitaal financieel verslag 2020
4. Verslag van de kascontrole-commissie
5. Aanzoek nieuw lid kascontrole-commissie
6. Bestuursmutaties *)
7. 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:
Frank van Horne is in het afgelopen jaar als algemeen adviseur aktief geweest binnen het bestuur. Van
2014-2020; (2 x 3 jaar) was hij al bestuurslid. Hij wil zich opnieuw candideren als bestuurslid voor max. 3 jaar.
Het bestuur stelt voor hem te benoemen.Het bestuur telt nu slechts 4 leden. Ter ondersteuning functioneren
Willemien Smits en Gerard Derikx als (administratief) vrijwilliger. Er blijft dus dringend behoefte aan nieuwe
bestuurskracht.
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.
De kandidaatstelling kan natuurlijk ook mondeling tijdens de vergadering.
GRAAG REKENEN WIJ OP JULLIE AANWEZIGHEID.
Het bestuur

Alg.Lezing door Rini Kerstens " Bloemen en insecten"
Op di. 12 okt. a.s. is een mooie alg. lezing over “Bloemen en insecten”. Deze wordt verzorgd door Rini Kerstens.
De lezing is in het Museum Klok en Peel, Ostaderstraat 23, Asten; aanvang ±20u aansluitend aan de korte
jaarvergadering. Leden van Gr&Bl hebben gratis toegang. Voor niet-leden zijn de kosten € 5,-- pp. Uiteraard
zullen de corona richtlijnen gevolgd worden. Ben hierop aub ook zelf attent. Rini Kerstens is oud-biologieleraar. Hij komt uit Erp.
Toelichting lezing: Actuele berichtgeving leert ons dat het aantal insecten, zowel soorten als individuen, fors
terugloopt. Minder muggen, wespen ,luizen en vliegen. Dat klinkt sommigen misschien als muziek in de oren.
De werkelijkheid is echter dat de achteruitgang als een probleem moet worden gezien. Minder voedsel voor
uiteenlopende insecteneters, gebrek aan bestuivers voor onze cultuurgewassen en voor onze wilde flora.
geen vrucht- en zaadvorming. Ook de zaadeters komen in de problemen.. " Insecten houden van Bloemen".
Het lijkt wel een populaire reclameslogan. maar het is veel meer. Er gaat een complete wereld schuil achter
het bezoek van insecten aan bloemen. Een verhaal: van lokken en verleiden-van roltong tot zuigsnuit-van
stuifmeelkorrels en beharing- van belonen en misleiden-van leren- en onthouden, een verhaal " in geuren en
kleuren". Stil staan bij bloemen en insecten betekent kennis maken met een innige relatie, zicht krijgen op de
functionaliteit van bouw en gedragingen en op een stukje samenhang in de natuur. Het zal echter ook en
vooral een ontmoeting zijn van verwonderen en bewonderen.
Dicht bij huis kunnen we met een beetje goede wil onze tuinen en parken groenstroken en akkerranden insectvriendelijker inrichten. En dan is er veel te genieten.GOED VOOR DE INSECTEN EN VOOR ONS
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Tuinieren met schaduwplanten
Vroeger was er weinig bekendheid met het tuinieren in de schaduw, onder
bomen of aan de noordkant van muren want er groeide toch niets. Dat is
tegenwoordig wel anders.
Met het aantal schaduwtuin liefhebbers groeide ook het assortiment schaduwplanten op de commerciële markt en is op dit moment flink uitgegroeid,
met name planten uit Noord-Amerika, Japan en de aangrenzende landen van
het Himalaya gebergte. Vroeger werden de schaduwrijke gedeelten in de tuin
vaak aangeplant met rododendrons, pieris, berberis etc.
Gelukkig is daar mede dankzij internet veel verandering in gekomen en zijn er planten te over om in de
schaduw te planten.
Je kunt de schaduwplekken verdelen en verschillende categorieën. Je hebt diepe schaduw waar nooit geen
zon te zien is zoals b.v. onder een dicht bladerdak. Die plek is vooral geschikt voor verschillende varens. Ook
Diphylleia is aan te raden en verschillende asarum soorten. Je hebt ook
schaduw waar indirect zonlicht bij kan, daar waar de bomen niet zo dicht
staan of in de schaduw van een muur of schutting. Voor deze categorie is
een behoorlijk aantal planten beschikbaar zoals trilliums, veratrums, parissen
en podophyllum soorten. En je hebt de lichte schaduw waar de morgenzon
af late avondzon bij kan. En ook hierin zijn veel verschillende planten te
verkrijgen zoals diverse orchideeën waarvan de Cypripediums heel geschikt
daarvoor zijn, lelies en dan met name de martagons, Polygonatum, Uvelaria
en nog veel meer.
Er zijn verscheidene boeken waar je veel schaduwplanten kunt bekijken met de daarbij behorende documentatie. Een van die boeken, helaas nog in het Engels, is Shade peranials van W. George Schmid.
Het is wel verstandig om je grond een beetje aan te passen zoals het aanbrengen van bladaarde, ervoor
zorgen dat je grond goed doorlatend is maar wel wat vocht kan vasthouden.
Schaduwplanten of zoals ze in Engeland zeggen Woodland plants, houden
vaak van wat vochtige grond met veel humus, maar de planten mogen zeker
niet nat staan.
Kwekers in Nederland die een mooie collectie aan schaduwplanten hebben
zijn o.a. de Hessenhof in Ede die dit jaar toevallig 40 jaar bestaan. Hans
Kramer kweekt al zijn planten biologisch.
Ook een mooie kwekerij met een groot assortiment aan schaduwplanten is
kwekerij Foltz in Meeden te Groningen. Niet aan de deur maar zeer de
moeite waard en tevens een prachtige tuin om te bezichtigen.
Een kweker die niet ver van kwekerij Foltz ligt is Aan de Dijk in Oudeschip, en deze kwekerij is alleen maar
gespecialiseerd in schaduwplanten.
Ik hoop dat ik u een beetje enthousiast heb gemaakt voor schaduwplanten en mocht u wat meer willen weten
over deze mooie materie mag u best contact met me op nemen, en hopelijk kan ik u ergens mee helpen.
Piet van de Laar
NB: Enkele foto’s van schaduwplanten uit onze tuin zijn toegevoegd.

Workshop herfsttaart maken voor de
sier en de vogels
Op wo. 3 nov. a.s. gaan
we weer een herfsttaart
maken om op de buitentafel te zetten. Met allerlei
vruchten, bloemen en
bladeren wordt de taart
mooi om naar te kijken
maar ook is hij ook lekker
voor de vogels. Omdat we
rekening houden met de
Coronaregels kunnen maximaal 14 personen deel-

nemen aan deze activiteit. De deelname is op
volgorde van opgave: dus wees er snel bij. Opgeven bij Anita Nijssen tot 30 sept. of mailen: info@ons-paradijs.nl
Wat iedereen zelf mee moet brengen is: een platte
schaal, elke vorm is prima, doorsnede ongeveer
30cm 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 bijdrage is € 5,- p.p.voor leden en € 10,voor niet-leden. Aanvang 20u. in de orangerie bij
het Klok en Peel Museum, Asten.
Tot dan !
Anita Nijssen
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Indien onbestelbaar retour: Marsstraat 6, 5721 XW Asten
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