Afdeling Asten - Someren
zomereditie juli-augustus 2021

hoog zomer, prachtig groen,mooie bloemen en vlinders

het is echt genieten in de natuur en onze tuinen

Voorwoord voorzitter

† Ton Strijbosch (gecorrigeerd artikel)

Hallo beste Groeiers en Bloeiers, onze (vrijwilliger) secretaris
Gerard heeft mij gevraagd om
een niet te lang voorwoord te
schrijven vanwege gebrek aan
ruimte en ik zou niet durven om
daar geen gehoor aan te geven.
Ondanks de stijging van de
Covid besmettingen onder jongeren gaan we weer
praten over de mogelijkheid om weer te beginnen met
diverse activiteiten omdat bijna iedereen van ons is
gevaccineerd en zo hopen we elkaar binnenkort weer
te zien. Terwijl ik dit voorwoord aan het schrijven ben
regent het dat het giet. Dit weer is niet echt leuk voor
ons als mensen maar de planten in de tuin genieten
er zichtbaar van en zien groen van geluk. Geniet van
je tuin of misschien van andere tuinen en houd je vast
aan het spreekwoord “na regen komt altijd zonneschijn”. Mede daardoor is de natuur deze zomer
prachtig groen met volop planten, bloemen en vlinders. Hopelijk tot gauw. Piet van de Laar.

Ons oud bestuurslid Ton Strijbosch is begin dit jaar overleden.
(22 jan 2021)
Ton was bestuurslid van
1995-2002 en penningmeester
van 1997 tot 2001. Hij was initiatiefnemer van de jaarlijkse
OpenTuinenDag van onze afdeling. Ingaande 1992 startte hij
hiermee alleen; enkele jaren
later samen met Theo Timmermans en per 2013 met
Leny Jansen. Zijn laatste open tuinendag was die van
2014. In totaal dus maar liefst 23 jaar. Daarnaast
verzorgde hij diverse mooie excursies voor onze afdeling. Hij was 30 jaar lid van onze afdeling. Ton had
ook een geweldige plantenkennis, wist veel over de
verzorging en kende nogal wat bijzondere groenlokaties binnen onze regio.
Wij hebben volop genoten van zijn grote inzet waarvoor nogmaals ontzettend bedankt. Tijdens het najaarsoverleg tussen bestuur en kerngroepen van 6 okt.
2014 kondigde hij de beëindiging van zijn aktieve inzet
voor Groei&Bloei aan.
Wij wensen zijn naaste
familie veel sterkte.

In memoriam Bram van Uffelen
Op zaterdag 12 juni jl. is onze vriend
en erevoorzitter Bram van Uffelen
overleden. Hij was de grondlegger,
oprichter en eerste voorzitter van
onze afdeling. Met enthousiasme en
gedrevenheid heeft hij de aanzet gegeven tot vele afdelingsactiviteiten,
waaronder zijn geliefde tuinreizen. Hij
was destijds vooruitstrevend door te
kiezen voor het werken met werkgroepen, die zelf
verantwoordelijk waren voor de opzet en de inhoud
van hun programma. Een organisatiestructuur die nog
steeds met volle overtuiging wordt gehandhaafd.
Ook regionaal en landelijk werd Bram gewaardeerd.
Zo was hij vicevoorzitter van de landelijke vereniging
en drager van de Van Pallandt onderscheiding, de
hoogste onderscheiding binnen de vereniging. Hij
introduceerde voor onze afdeling de naam Groei en
Bloei, die later landelijk is overgenomen. Voor altijd
zal daarom zijn naam onlosmakelijk verbonden zijn
met Groei en Bloei. Bram was een positief ingesteld
mens, die op een bevlogen wijze ideeën en vernieuwingen kon uitdragen. Strijdvaardig maar altijd oog
voor vrijwilligers en leden en zorg dragend voor een
sfeer van vriendschap. Een open mens die bestuurlijke kwaliteiten kon combineren met humor, betrokkenheid en warmte. Jouw stem zal onze oren niet meer
bereiken en onze ogen zullen nog lang zoeken naar
jouw gestalte. Maar in gedachten, achter de leegte en
de stilte, zullen we jou in warmte omarmen. Voor altijd.
Wij zullen je missen.
Tienie Schutjens/oud voorzitter en bestuur
Groei&Bloei Asten-Someren
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Enkele mededelingen
1. Alle (komende) activiteiten vinden plaats met inachtname van de op dat moment geldende restricties
t.a.v COVID-19 RIVM. Een overzicht, periode aug-dec, is op de achterkant van dit blad geplaatst.
2. De eendags tuinenexcursie + meerdaagse zomerreis vd kerngroep Reizen/excursies gaan dit jaar niet
door, hoofdzakelijk agv de corona-situatie.
3. Dit jaar kan geen “Open tuinendag” doorgaan agv
de Coronasituatie. Er is overigens ook geen regionale Open Tuinen-Estafette. Enkele afdelingen hebben
zelf “open tuinen” geregeld. Deze zijn via Google/internet te vinden.
4. Voorafgaand aan de lezing van 12 okt. “Bloemen
en insectien” wordt de (korte) jaarvergadering van dit
jaar gehouden aanvang 19.30u. De huldiging van jubilarissen wordt doorgeschoven naar 2022.
5. Het groenfestival Gardenista is vanwege de coronasituatie opnieuw verplaatst. De planning is nu van
25 t/m 29 mei 2022. De laatste ontwikkelingen kunt u
op onze website vinden.
6. Een bijzondere activiteit voor bloemschikkers
wordt de bloemschikdemonstratie door Joyce Brueren
op do. 18 nov. 20u. in Centrum de Beiaard, Asten.
Verdere informatie volgt nog.
7. Deadline inbreng copy voor het info.blad editie
sept-okt. is omstreeks 20 aug.a.s.

www.asten.groei.nl

pt-okt. is omstreeks 20 aug.a.s.

Cursussen/Workshops bloemschikken
seizoen 2021-2022

Als je gezellig wilt leren bloemschikken dan heb je de
keuze uit:
• Volledig verzorgde workshops die gegeven worden
in Ommel door Francé 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. Je betaalt € 180,-- als je lid bent of € 200,-of als je geen lid bent van Groei en Bloei. (voor 6
maanden = oktober t/m maart = 1x per maand) Opgeven en verdere informatie bij Francé van Kemenade
E: francevkem@hotmail.com
• 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. Deze 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.
Het is 1x per maand vanaf oktober tot en met maart.
Famke Weerts E: weertsfamke@gmail.com Neem
je vriendin of vriend mee, dat maakt het erg gezellig.
Tenslotte nog een opmerking:
• Natuurlijk zorgen wij ervoor dat de richtlijnen mbt
de coronasituatie in acht genomen worden zodat jouw
en onze veiligheid zoveel mogelijk gewaarborgd is.

Tuinbezoek ma.avond 30 aug. 19u. Fam.
van Dijk

Op ma. 30 augustus gaan we de tuin bezoeken van
Maria en Jan van Dijk, Trumpertweg 15 in Weert.
Het leek Maria een goed idee om elkaar na zo’n lange
tijd weer eens te zien en te spreken. Hun tuin is door
de jaren heen gegroeid en staat vol bloeiende planten
en een mooie verzameling Hortensia’s. Er zijn veel
zitjes en de koffie staat klaar. Iedereen is van harte
welkom.
Kerngroep vaste planten

www.asten.groei.nl
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www.editoo.nl

Indien onbestelbaar retour: Marsstraat 6, 5721 XW Asten

Programma augustus-december 2021
Ma30
aug
Ma6
sept
Wo8
sept
Do16
sept
Wo6
okt
Di12
okt

19u

Open tuin kerngroep vaste planten (Fam.van Dijk)

19u

Alg.excursie Hortensiakwekerij Knapen, Stramproy

20u

Thema-avond bloemschikken (Verrassingsavond)

Trumpertweg
Weert
Houtbroek 7
Museum Klok&Peel

18.30u Excursie kerngroep dendrologie (locatie volgt nog)
20u

Tuinenoverzicht + plantenverdeling kerngroep vaste planten

19.30u Alg.lezing "Bloemen en insecten" door Rinie Kerstens.
Vooraf verkorte Jaarvergadering 2021

Museum Klok&Peel
Museum Klok&Peel

Wo13 20u Thema-avond bloemschikken "Bundelen en Ritme" of in het thema van/voor deMuseum Klokokt
pompoenenweek werken
&Peel
Do14 20u Thema-avond dendrologie "Eetbare Planten" door Huub vd Boomen
Museum Klokokt
&Peel
Do28 20u Uitslagen voortuinenwedstrijd Asten-Someren + uitreiking GroenprijsCentrum de
okt
Groei&Bloei
Beiaard
Wo3 20u Herfstworkshop kerngroep vaste planten
Museum Kloknov
&Peel
Wo10 20u Thema-avond bloemschikken "Wasknijpers en Spel"
Museum Kloknov
&Peel
Do11 20u Thema-avond dendrologie "Voedselbossen; deel 2; toegespitst op hetMuseum Kloknov
bodemleven"
&Peel
Zat3 10-11u Knollenverkoop Dahlia's (kerngroep dahlia-teelt)
Volkstuinen
nov
Someren
Di 16 20u Alg.lezing "Langer bloei in de tuin" door Marcel Batist
Museum Kloknov
&Peel
Do18 20u Bloemschikdemonstratie door Joyce Brueren
Centrum de
nov
Beiaard
Wo8 20u Thema-avond bloemschikken "Handgebonden kerstboeket en kerstetageMuseum Klokdec
schikking"
&Peel
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