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Activiteiten sept.-okt. 2020
Datum Tijd Activiteit Locatie
Di 8 sept 19u. Excursie Jan Slegers Nederweert Hardsteeg 4 6031PM
Do 17 sept 18.30u. Excursie dendrologie (Jan vd Velden tuinen) Vlierden Baarschotseweg 9
Wo 7 okt 19u. Tuinenoverzicht en Plantenverdeling;kerngroep vasteplantenKlok en Peelmuseum
Di 13 okt 20u. Alg.lezing "Vergeten fruit en het wonder van het enten            

door Nico Brantjes
Klok en Peelmuseum

  Voorafgaand a/d lezing benoeming voorzitter  
Do 15 okt 20u. Thema-avond dendrologie "eerbare planten" Klok en Peelmuseum
Do 29 okt 20u. Uitslag voortuinkeuringen Asten-Someren Centrum de Beiaard
Za 31 okt 10-11u. Verkoop knollen dahlia's (volkstuinencomplex Donksedreef) "de Donckhof" Someren
Wo 4 nov 20u. Workshop "Herfsttaart maken" kerngroep vaste planten Klok en Peelmuseum
15-okt  Deadline inbreng copy editie nov-dec.  

van de redactie
Gelukkig, we kunnen weer starten… Vanaf begin
maart jl. heeft alles stil gelegen. Wat ’n tijd… en nog
steeds is het oppassen geblazen met die besmettelij-
ke corona-situatie.
Gelukkig zijn er, voor zover bekend, geen besmettin-
gen binnen onze afdeling.
We hebben de mogelijke herstart van activiteiten met
onze kerngroepen besproken en hebben besloten de
weer voorzichtig te starten. Natuurlijk met inachtne-
ming van de richtlijnen van het RIVM. In dit info.-blad
meer hierover en ook is ’n aparte Nieuwsflits uitge-
bracht.
Kom gerust weer naar de diverse activiteiten. Ben
echter voorzichtig en vooral: volg de voorgestelde
richtlijnen op. Nieuw is dat gevraagd wordt de
deelname vooraf te melden. Ga hiermee aub zorg-
vuldig om. De voorbereiding van de activiteiten vergt
nl. nogal wat  extra werk van onze kerngroep-leden
en hier moeten we zuinig op zijn, niet ? Verder hier
nog wat nieuws over de komende activiteiten: We
gaan Piet vd Laar nu eindelijk tot onze voorzitter be-
noemen, nl. voorafgaand aan  de alg. lezing op 13 okt.
a.s. De cursussen/workshops bloemschikken kunnen
weer starten met inachtname van de corona-richtlij-
nen. Hetzelfde geldt ook voor alle overige, min of meer
bij jullie bekende activiteiten.
Kortom kom weer genieten, maar ben/blijf alert  op je
gezondheid en op die van je medeleden.

Uitnodiging (korte)ledenvergadering
(benoeming voorzitter)

Ja, nu gaat het dan ook echt gebeuren: De benoe-
ming van onze nieuwe voorzitter. Voorafgaand
aan de lezing van di. 13 oktober wordt ‘n korte  al-
gemene  ledenvergadering gehouden met als
enigste agendapunt:
Benoeming van Piet vd Laar als voorzitter van onze
afdeling.
Wij stellen u voor betrokkene tot voorzitter te be-
noemen voor 3 jaar. Aansluitend volgt de alg.lezing
“Vergeten fruit en het wonder v/h enten” door Nico
Brantjes.
Nieuwe bestuurskandidaten kunnen schriftelijk in-
gebracht worden tot uiterlijk 3 dagen vóór de ver-
gadering (bij Gerard Derikx; T. 0493-693048)  
E: gerard--derikx@hetnet.nl . De aanmelding dient
te zijn gesteund door de handtekeningen van ten-
minste 10 leden.
Locatie: Kllok & Peelmuseum, Ostaderstraat 23
5721WC Asten. Aanvang: 20u.
NB: vooraf uw deelname melden tot uiterlijk 3 dagen
vóór de 13e okt. (zie het artikel Coronarichtlijnen bij
onze activiteiten in dit info.blad.       Het bestuur

Algemene lezing di. 13 okt
Dhr. Nico Brantjes  komt ’n le-
zing verzorgen over vergeten
fruit en het wonder van het
enten. Tijdens het ontwerp voor
de historische tuin achter kas-
teel Assenburg in Heemskerk

bedacht hij dat er ook een boomgaard moest komen
met 150 oude fruitrassen. Ook ondekte hij dat er dicht
bij het kasteel een fruitteler is geweest die destijds
twee fruitrassen had ontwikkeld, namelijk de Assumer
Peer en de Uitgeester Zoet. Hij is nu bezig met het

introduceren van de Velser Kers.
Nico heeft zich verder verdiept in de veredeling van
die oude rassen en nu ent hij op hobbymatige wijze
veel laagstam fruitboomrassen. Daarna zal hij het
enten ter plaatse demonstreren. Ook zal hij onder de
bezoekers een door hem geënt fruitboompje verloten.
De lezing is in het Klok en PeelMuseum, Ostaderstraat
23, Asten; aanvang 20u. Leden van Gr&Bl hebben
gratis toegang. Voor niet-leden zijn de kosten € 5,-- pp.
NB: Vooraf de deelname  melden tot uiterlijk 3 dagen
vóór de 13e okt. (zie het artikel Coronarichtlijnen bij
onze activiteiten in dit info.blad.
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Enkele mededelingen
1.    De verkoop van Dahliaknollen, geteeld door de
leden van kerngroep Dahliateelt, kan dit jaar weer.
Datum: za 31 okt van 10-11u op het Volkstuinencom-
plex “de Donckhof” aan de  Donksedreef  5711RM
Someren.    
2.    Kerstdemonstratie Joyce Brueren: Een prach-
tige Kerstdemo. op di. 17 nov  a.s. in Centrum de
Beiaard Asten staat ons te wachten. In de grote zaal
van het Dienstencentrum is met inachtname van de
coronarichtlijnen ruimte voor max. 50 pers. Aanmel-
den vooraf is verplicht. Leden van Gr&Bl hebben
voorrang. In het volgende info.blad hierover meer.   
Joyce heeft de eerste edite van Gardenista gewonnen.
Ze werkt het liefst met natuurlijke materialen en ver-
werkt ze het liefst op een natuurlijke manier. Ze werkt
veel met takkenstructuren. Het belooft een geweldig
mooie demonstratie te worden. Wilt u al wat meer
weten over haar: lees dan het artikel in het Groei&Bloei
blad van dec. 2019.
3.    De alg.lezing van do. 12 nov. a.s. “Diaklankbeeld
voor tuinen en parken in Madeira” door Anton ten Have
komt te vervallen. Betrokkene is om gezondheidsre-
denen gestopt.
4.    Ook dit jaar doen we natuurlijk mee aan de be-
kende RaboClubSupport 2020 (voorheen Rabobank
Clubkas Campagne). De stemperiode dit jaar is van
5 t/m 25 okt. Leden van de bank worden uitgenodigd
hun stem dan uit te brengen. Graag rekenen we ook
dit jaar weer op jullie steun. Alvast kei bedankt.    
 

Herfsttaart voor de sier en voor de
vogels
 
Op woensdag 4 november 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 is
deze ook lekker voor de
vogels. Het blijft iedere
keer weer leuk om te doen
met z’n allen. Deelne-
mers kunnen zich opge-
ven bij Anita Nijssen tot 1
november.  Mailen: in-
fo@ons-paradijs.nl

Wat iedereen zelf mee moet brengen is: een platte
schaal, elke vorm is prima, doorsnede ongeveer 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 bijdrage is € 5,-- p.p. voor leden en  € 10,--
voor niet-leden. Aanvang 20u. in de oranjerie bij het
Klok en Peel Museum te Asten. I.v.m. de Corona-
richtlijnen zal de opzet een beetje anders zijn maar
dat wijst zich die avond vanzelf.
NB: vooraf de voorgenomen deelname  melden tot
uiterlijk 3 dagen vóór de 4e nov. (zie het artikel
Coronarichtlijnen bij onze activiteiten in dit info.
blad.                   Tot dan ! Anita Nijssen

Tuinenoverzicht en Plantenverdeling
Kerngroep vaste planten
 
Woensdag 7  oktober a.s  gaan we nog eens door
onze tuin: ‘Ons Paradijs’. Omdat we door de coro-

nasituatie verder geen
tuinen bezocht heb-
ben bekijken we ook
de foto’s van een
bezoek aan Appel-
tern in juli 2019; ge-
woon omdat het
mooie plaatjes zijn.

Verder organiseren we een plantenverdeling.
Mensen die hier graag planten voor willen inbren-

gen kunnen die in potjes ( of plastic zak ) aanleveren
op 7 oktober vanaf 19.15 uur in het museum Asten.
We hopen op een mooi aanbod. Er mogen maxi-
maal 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 2 oktober zodat ik nog voldoende tijd
heb om de presentatie te maken. Vermeld de
plantensoort en het aantal dat je mee gaat brengen
naar de verdeling.
E-mail : info@ons-paradijs.nl  of Hoeksestraat 25
Someren.
Aanvang 20.00 uur. Tot dan!
NB: vooraf uw deelname melden tot uiterlijk 3 dagen
voor de 7e okt. (zie het artikel Coronarichtlijnen bij
onze activiteiten in dit info.blad.        Anita Nijssen
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Thema bijeenkomst dendrologie 15 okto-
ber 2020

Het thema voor onze volgende bijeen-
komst is “eetbare planten”
Deze avond gaat over bomen en strui-
ken die vruchten of zaden voortbren-
gen die eetbaar zijn. Het is een vervolg
op de reeks die al eerder door Huub
van de Boomen werd verzorgd.

Er zijn volop manieren om de oogst te verwerken tot
allerlei heerlijke lekkernijen.
Bovendien blijkt dat ook andere delen bruikbaar zijn
voor consumptie zoals bv bladeren om thee van te
maken. Hij 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 donderdag 15 oktober 2020 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.--.   
NB: vooraf uw deelname melden tot uiterlijk 3 dagen
voor de 15e okt. (zie het artikel Coronarichtlijnen bij
onze activiteiten in dit info.blad.
 

Afsluiting voortuinenwedstrijd 2020 +
groenprijs Gr&Bl

Op do. 29 okt.wordt
de voortuinenwed-
strijd van dit jaar bin-
nen de gemeenten
Asten en Someren
afgesloten met de
prijsuitreiking. Uit de

ca. 60 deelnemers worden de winnaars per categorie
(grote, middelgrote en kleine voortuinen) bekend ge-
maakt.
Tevens wordt de creativiteitsprijs uitgereikt voor de
tuin, die opvalt door originaliteit.
Ook wordt op die avond de Groenprijs 2020 van
Groei&Bloei Ast.Som. toegekend aan een iemand of
organisatie, die zich op vrijwillige basis inzetten voor
het openbaar groen of de groenbeleving in het alge-
meen promoten. Voorafgaand aan de prijsuitreiking
worden alle beoordeelde tuinen in beeld gebracht via
een PowerPointpresentatie.
De avond wordt afgesloten met een gratis loterij,
waardoor iedere aanwezige met een prijs naar huis
kan.
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.
NB: Vooraf dient deelname gemeld te worden; uiterlijk
3 dagen vóór de 29e okt. In de grote zaal van het
Dienstencentrum is met inachtname van de corona-
richtlijnen ruimte voor max. 50 pers. Aanmelding
vooraf is dus nodig.    Kerngroep Voortuinenwedstrijd
Asten-Someren

Foto Piet van de Laar

Plant van de maand oktober 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berheya purpurea  Zuid-Afrika distel
 
Een vaste plant met karakter.
Uit de vlakliggende, stekelige rozetten rijzen in het
voorjaar al even stekelige scheuten omhoog die bezet
zijn met grijsgroen distelachtig blad. Ze bloeit van juni
tot september met grote bleeklila bloemen. Ze wordt
60 tot 70 cm hoog. Zet haar op de zonnigste plek in
de tuin. Ook trekt ze veel insecten aan ook al komt ze
uit Zuid Afrika oorspronkelijk. Deze plant is vermeer-
derd door Jan Vinken.
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Cursussen en workshops Bloemschikken seizoen 2020-2021
De activiteiten van onze vereniging zullen nog een hele poos door corona beïnvloed worden. Zo ook de
cursussen en de workshops Bloemschikken.
Programma cursussen en workshop Bloemschikken bij Groei en Bloei Asten – Someren: als je gezellig wilt
leren bloemschikken, dan heb je de keuze uit:
1.    Volledig verzorgde workshops die gegeven worden in Ommel door France van Kemenade. Alles ligt
er voor je klaar: gereedschappen, bloemen, ondergrond en de koffie met iets lekkers erbij. Je betaalt en je
gaat met een eigengemaakt prachtig bloemwerk naar huis, iedere keer weer. Geschikt voor beginners en
gevorderden. Er wordt gewerkt in de derde week van de maand op dinsdagavond, woensdagavond of
misschien ook donderdagmiddag. Je betaalt € 180,-- als je lid bent of € 200,-- als je geen lid bent van Groei
en Bloei voor 6 maanden eens per maand. Per keer is het € 35,--  voor leden en € 38,-- voor niet-leden.
Opgeven en verdere informatie te krijgen bij francevkem@hotmail.com  of T. 0654677308
2.    Cursus waarbij je zelf alles mee brengt: zowel beginners als gevorderden. Je bent vrij om materiaal te
kopen of te plukken en kunt zo het bedrag zo laag of zo hoog maken als je lief is. Het wordt gegeven in De
Ruchte in Someren door Famke Weerts. Je betaalt € 50,-- als je lid bent van Groei en Bloei en € 65,-- als
je geen lid bent. Je kunt ook per les mee doen en dan betaal je € 12,-- per les.
Je gaat met een prachtig eigengemaakt bloemwerk naar huis, iedere keer weer. Je hebt de eerste of
tweede donderdagavond van de maand cursus in oktober, november, december, januari, februari en maart.
Opgeven en verdere informatie te krijgen bij weertsfamke@gmail.com  of 0648305079
Heb je zin en tijd om hedendaags bloemwerk te leren maken dan ben je hartelijk welkom bij ons. Neem je
vriendin of vriend mee, dat maakt het erg gezellig.
Bij de cursus Bloemschikken in de Ruchte in Someren worden per avond maximaal 8 cursisten toegestaan:
Groei en Bloei heeft daarom 2 avonden gereserveerd in de Ruchte.
Iedere cursist krijgt een vaste plek en blijft minsten 1.5 m op afstand van anderen.
De docent zal een hoofdkap dragen om toch bij iedereen in de buurt tips en tops te kunnen geven. Er zijn
nog plekken vrij: je kunt je opgeven bij Famke: weertsfamke@gmail.com Deze cursus neem je zelf al de
spullen, materialen en bloemen, bladeren en takken mee. Je krijgt een voorbeeld te zien van wat we vol-
gende keer gaan maken, zodat jij je op jouw eigen manier kunt voorbereiden en kunt werken.
Bij de workshops in Ommel worden 5 cursisten toestaan, in die ruimte en daarom worden op derde dinsdag,
derde woensdagavond en eventueel de derde donderdagmiddag de workshops gegeven. Er zijn nog
plekken vrij: je kunt je opgeven bij francevkem@hotmail.com
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Coronarichtlijnen bij onze activiteiten
In het voorwoord is vermeld dat we weer voorzichtig kunnen starten met de activiteiten. Dit wel natuurlijk
met inachtname van de RIVM richtlijnen. Deze info. is onderstaand verwoord:
Algemene lezing(en), bijeenkomsten bloemschikken, dendrologie, vaste planten   
1.    Deelname vooraf melden
Vooraf uw voorgenomen deelname melden (naam + aantal personen).  Dit graag uitsluitend per mail:  in-
fo@asten.groei.nl; dit uiterlijk 3 dagen voor de datum van de activiteit. Vermeld in de mail-reactie bij onder-
werp bijv.
“Alg.lezing 13 okt”. Daarna in het bericht  je naam + aantal personen of
“Dendrologie 15 okt”. Daarna in het bericht je naam + aantal personen of
“Plantenverdeling 7 okt”. Daarna in het bericht je naam + aantal personen
Alleen als je geen emailadres hebt kun je het  telelefonisch doorgeven aan Gerard Derikx
(T 0493-693048; spreek even in)
2.    Bij binnenkomst:
-    Bij binnenkomst krijg je ter invulling ‘n “opsporingslijst bij corona calamiteit” . Hierop je naam, telf.nr. en
gezondheidssituatie (verkoudheidsverschijnselen) noteren (voor evt. natrekking door GGD)
-    Bewaak de 1.5m. afstand tot elkaar en beperk de toiletgang
-    Handen ontsmetten
-    De jas meenemen naar de zitplaats en over de eigen stoel hangen
-    Koffie/thee wordt bij binnenkomst verstrekt; betaal a.u.b. met gepast geld; koffie/thee meenemen naar
de plaats en kopjes onder de eigen stoel zetten
3.    Er is GEEN pauze
4.    De stoelen staan op 1.5m.  afstand; echtparen kunnen naast elkaar gaan zitten   
5.    Het verlaten gebeurt rij voor rij op aangifte van de organisatie
6.    Er kunnen nog nadere richtlijnen door de organisatie gegeven worden. Volg deze a.u.b. op. Jullie zijn
natuurlijk ook zelf verantwoordelijk voor je eigen gezondheid en gedeeltelijk ook voor die van de andere
deelnemers.   
Het is even wennen, maar het moet lukken, toch? Hou je echt aan deze richtlijnen; met name het vooraf
aanmelden. Zo krijgen we zicht op de inrichting van de zaalruimte. Doe dit dus zorgvuldig aub.
Ben zuinig op je gezondheid en op die van de andere bezoekers.  Help dus mee a.u.b.    
 

Informatie over het ZNKB 2020
Het ZNKB van 2020 kan niet doorgaan i.v.m. corona maar er is een vervanging bedacht. Iedereen

kan hieraan meedoen.
drive-thru bloemschikwedstrijd op zondag 1 november 2020Dit kun je verwachten:
Je maakt thuis je arrangement en brengt dit met de auto naar de wedstrijdlocatie. Bij aankomst plaats je je
werkstuk op een tafel en krijg je even tijd om hetgeen tijdens de autorit verschoven is te herschikken. De
jury gaat je werkstuk beoordelen op de bekende onderdelen: uitbeelding van het thema, technische uitvoe-
ring en totaal indruk. Jij krijgt een kopje koffie of thee maar ook de gelegenheid om met jury in gesprek te
gaan over jouw arrangement. Na de beoordeling neem je je arrangement weer mee naar huis.
De werkgroep zorgt ervoor dat de wedstrijd volgens de dan geldende richtlijnen van het RIVM verloopt. De
1,5 m is bij deze drive-thru wedstrijd sowieso gewaarborgd.
Een belangrijk onderdeel van een bloemschikwedstrijd is elkaar inspireren. Ook dit aspect willen we reali-
seren maar dan online door gebruik te maken van social media.We verwachten voor de organisatie van
deze dag een vergoeding te moeten vragen van € 7,50 voor het huren van een ruimte en de koffie/thee.
Ga jij de uitdaging aan?
Stuur een mail naar znkbloemschikken@gmail.com. Je komt dan op de maillijst te staan zodat je als
eerst op de hoogte bent van nieuwe informatie als waar wordt de wedstrijd gehouden, wanneer kun je je
inschrijven, het wedstrijdreglement en niet te vergeten het thema. Over de laatste kunnen we al tipje van
de sluier oplichten, Halloween is het hoofdthema.
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Indien onbestelbaar retour: Marsstraat 6, 5721 XW Asten
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