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Enkele belangrijke puntjes 
1.    Benoeming voorzitter
Het zal jullie allemaal bekend zijn dat Piet vd Laar onze
nieuwe voorzitter wordt. Alleen… laat z’n benoeming
nog op zich wachten. Deze was gepland tijdens de
Jaarvergadering van 13 feb. jl. Dat ging niet door
vanwege ziekte van Piet. We hebben het opnieuw
geprobeerd voorafgaand aan de alg.lezing van 17
maart. Helaas.. opnieuw mis, dit keer vanwege de
corona-situatie. Maar… alle goede dingen in drieën
zullen we maar zeggen. We gaan het nu opnieuw
inplannen voorafgaand aan  de alg.lezing van 13 okt
a.s. (Vergeten fruit en het wonder van het enten” door
Nico Brantjes. In het komende info.blad zullen we er
nog eens op terugkomen.
2.    Tuinbezoek Piet vd Laar
Adres Piet vd Laar: Groeningen 14 5712HC Someren.
T: 0493-494748 of 06-41824620.
Piet heeft te kennen gegeven zijn tuin te willen open-
stellen voor leden. Piet heeft een kleine heel bijzon-
dere tuin met veel specifieke mooie planten. Het be-
zoek kan op afspraak in groepjes van 2-4 personen.
Betrokkenen kunnen dit zelf regelen door contact met
Piet op te nemen. Doen dus… het is echt heel bijzon-
der.

Tuinbezoek kerngroep vaste planten 15
aug.

Op za. 15 aug. a.s. kunnen
jullie de tuin bezoeken van
Theo en Anita Nijssen ;
“Ons Paradijs”,
Van 14.-17.u zijn jullie van
harte welkom op Hoek-
sestraat 25 te Someren.

Onze 8000m2 grote siertuin is ontstaan vanaf 2000.
De tuin is door mij ontworpen en door Theo en mij
aangelegd. Bij het maken van allerlei constructies
hebben we hulp gehad van mijn oom. De meeste
planten zijn door mijzelf vermeerderd en het onder-
houd doen Theo en ik samen. Wij tuinieren op natuur-
lijke basis en proberen allerlei materialen een tweede
leven te geven.
Vanaf 2010 ontvangen we groepen bezoekers in de
tuin op afspraak. Dit seizoen zijn alle bezoeken afge-
last door de Corona uitbraak. Wij vinden het toch
verantwoord om de tuin voor jullie open te stellen. Door
de grootte van de tuin is afstand houden geen pro-
bleem. Ook kun je her en der in de tuin gaan zitten en
een kop koffie met lekkers nuttigen.
We hopen op mooi weer en veel bezoekers.
Voor leden is het gratis en niet-leden betalen € 5,-- 
per persoon ( hier is koffie bij inbegrepen )
Tot dan,  Groetjes van Anita Nijssen
 

Voorzichtige herstart van activiteiten
vanaf medio augustus
Een inactive periode ligt achter ons. Onze afdeling lag
helemaal plat. Heel voorzichtig kan er nu weer wat
georganiseerd worden. We kunnen nu weer een ter-
rasje pikken etc.; wel met inachtneming van de coro-
na-richtlijnen. Gezamenlijk met de kerngroepen heb-
ben we de situatie bekeken en het besluit genomen
om na de zomerperiode het programma weer voor-
zichtig op te pakken.
Hieronder volgt eerst nog ’n overzicht van de afgelas-
te activiteiten tot medio aug.:
•    13 t/m 21 juni Nationale tuinweek
•    open tuinen estafette 2020 Oost Brabant
•    Wo 10 jun. thema-avond kerngroep bloemschikken
•    Za 13 jun. en za 15 aug. onze eendags tuinreizen
•    Zo 14 jun. onze eigen open tuinen estafette Asten-
Someren
•    21 t/m 27 jun. onze meerdaagse zomerreis naar
het 3 landenpunt B.L.Fr.  
Vanaf medio aug. starten wij de activiteiten weer
voorzichtig op. Elders in dit blad vinden jullie het
programma tot het einde van dit jaar. Uiteraard geldt
dat de corona-richtlijnen gevolgd worden. Om dit alles
zo veilig mogelijk te doen verlopen volgen hieronder
’n aantal  aanwijzingen:
•    Bij binnenkomst handen desinfecteren; houd 1.5
m. afstand
•    Zitplaatsen op 1.5 m. afstand zowel in de activitei-
ten-ruimte als in de horecaruimte
•    Pauze: rij voor rij gaat naar de horecaruimte; na
afloop van de pauze: tafel voor tafel terug naar de
activiteitenruimte
•    Bij beëindiging van de activiteit: rij voor rij naar
garderobe en huiswaarts
Ook zelf bent u natuurlijk verantwoordelijk (zowel voor
de eigen veiligheid als die van anderen).
Vanuit de kerngroepen zullen indien nodig nog beno-
digde aanwijzingen gegeven worden. Werk aub alle-
maal mee.                               De redactie.

Rabo (Clubkas Campagne) ClubSup-
port 2020 na de zomer van start

De succesvolle Rabo Clubkas
Campagne krijgt ook dit jaar
een vervolg, maar in een nieuw

jasje. Vanaf 2020 wordt meegedaan met de lande-
lijke actie Rabo ClubSupport. De opzet blijft hetzelf-
de. De  leden van de bank bepalen naar wie het
geld gaat, door te stemmen op hun favoriete clubs.
Rabo ClubSupport start i.v.m. het coronavirus later. 
De stemperiode start 5 oktober t/m 25 oktober en
de uitslag zal in november bekend worden gemaakt.
Natuurlijk doen ook wij weer mee aan deze aktie.
In het volgende info.blad komt weer info. Graag
jullie aandacht en medewerking.
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Excursie Jan Slegers, Nederweert
(pompoenen&kalebassen)

Op dinsdag 8 sept. hebben we een
excursie gepland bij Jan Slegers, a/d
Hardsteeg in Nederweert. Dit onder
voorbehoud  vanwege de huidige

coronasituatie. Jan teelt pompoenen en kalebassen.
Hij bezoekt met zijn mooiste pompoen en kalebassen
ook tentoonstellingen, o.a. in Kasterlee. Verder teelt
hij ook veel sierfruit en siermais, iets wat mooi te ge-
bruiken is voor het maken van een mooi herfststuk.
Verder is er nog een winkel met allemaal gedroogde
kalebassen die ook te koop zijn voor de liefhebber.
Hiervan kunnen leuke dingen worden gemaakt. Er
staan verschillende voorbeelden waardoor je een
beeld krijgt wat  er onder andere mogelijk is
De avond begint om 19.00 uur. Adres Hardsteeg 4
6031PM Nederweert.
 

Excursie kerngroep Dendrologie 19 sept.
Datum: do. 17 sept. 2020  excursie naar: Jan van der
Velden Tuinen  Baarschotseweg 9, 5756 PC in 
Vlierden; aanvang 18.30 u. Jan heeft een hoveniers-
bedrijf en is onder andere specialist in de aanleg van
daktuinen. Daarnaast is hij actief met werkzaamheden
gericht op de aanplant en verzorging van bomen.
Vanuit die passie heeft hij een groot aantal bijzondere
bomen en struiken. Deze kweekt hij zelf op en weet
daar veel over te vertellen. De bloei zal veelal voorbij
zijn maar daarvoor in de plaats zijn er nu de vruchten.
Het belooft een interessante en leerzame excursie te
worden in een mooie omgeving. Omdat de dagen
gaan korten en we niets willen missen is de aanvang
om 18.30 uur. Iedereen is van harte welkom in Vlier-
den.

Koninklijke onderscheiding voor Francé
van Kemenade 

 
 
 
 
 

 
Zoals ongetwijfeld ook bekend bij jullie is onze Francé
van Kemenade dit jaar bij gelegenheid van de lintjes-
regen onderscheiden met een Koninklijk lintje. Van-
wege de coronasituatie verliep de uitreiking dit jaar
heel anders. Op vr. 24 apr. werd zij rond 10.30u. te-
lefonisch door deburgemeester van Asten verrast met
de toekenning van de onderscheiding. Zij is gedeco-
reerd met de onderscheiding lid in de Orde van
Oranje Nassau. Haar verdiensten voor onze afdeling
Groei&Bloei en overige activiteiten zijn gigantisch.Een
kleine opsomming KAN dus niet onvermeld blijven:
•    1983-heden Bestuurslid kerngroep bloemschik-
ken; vanaf 2009 tevens voorzitter
• Verzorging van bloemschikcursussen & workshops
en aansturing vd thema-avonden bloemschikken
• Deelname & ondersteuning bij in- en externe activi-
teiten (Klok & Peelmuseum-tentoonstelling vogelver.
Zang&Kleur en onze jaarlijkse open tuinendag)
• 2014-heden lid regionale commissie ZNKB (Zuid
Ned.KLampioenschap Bloemschikken voor amateurs
• 1972-1984  Leidster gidsen scouting asten
• 1986-2009 lid organisatiecomité jeugdcarnaval
Asten (JCA); van 2005-2009 tevens penningmeester
• 2014-2018 aankleding kloosterkapel missiezusters
Natuurlijk hebben wij haar al  in de bloemetjes gezet.
NOGMAALS HARTSTIKKE PROFICIAT FRANCé.
WIJ ZIJN ONTZETTEND TROTS OP JE.
BEDANKT OOK VOOR JOUW GEWELDIGE INZET
VOOR GROEI&BLOEI/ONS.
Vanwege de corona-situatie werden de bijbehorende
versierselen op dat moment niet uitgereikt. Dit gaat
gebeuren op vr. 3 juli a.s. van 10-11u in gemeen-
schapshuis de Kluis, Ommel

Cursussen bloemschikken 2020-2021
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, bloe-
men, ondergrond en de koffie met iets lekkers erbij.
Je betaalt en je gaat met een eigengemaakt prach-
tig bloemwerk naar huis. 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 of  eenmaal
per maand) Opgeven en verdere informatie te krij-
gen bij  Francé van Kemenade.
E: francevkem@hotmail.com 
•  Cursus waarbij je zelf alles mee brengt: zowel
beginners als gevorderden. Je bent vrij om materi-
aal 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,-- . Je gaat
met een prachtig eigengemaakt bloemwerk naar
huis, iedere keer weer. Eenmaal per maand vanaf
oktober tot en met maart.Famke Weerts  E: weerts-
famke@gmail.com.Heb je zin en tijd om heden-
daags bloemwerk te leren maken dan ben je harte-
lijk welkom bij ons. Neem je vriendin of vriend mee,
dat maakt het erg gezellig.
Tenslotte nog ’n 2-tal opmerkingen:
•    Natuurlijk zullen wij er voor zorgen dat tijdens de
cursus/workshops de richtlijnen mbt de coronasitu-
atie in acht genomen worden zodat jouw en onze
veiligheid zoveel mogelijk gewaarborgd is.   
•    Mocht je nog een workshop te goed hebben van
maart 2020 die was vervallen vanwege de Corona--
situatie. Deze wordt verrekend met de cursus.
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Indien onbestelbaar retour: Marsstraat 6, 5721 XW Asten

Jaarprogramma 2020 (aug. t/m dec.)
Datum Tijd Acitivteit Locatie
Za 15 aug 14-17u Tuinbezoek Anita Nijssen Hoeksestr.25 Som.
Di 8 sep 19u Alg.buitenexcursie (pompoenenkwekerij Jan Slegers) Hardsteeg 4 Nederweert
Wo 9 sep 20u Thema-avond bloemschikken (verrassingsavond) Klok & Peelmuseum
Do 17 sep 18.30u Excursie kerngroep dendrologie:                         Baarschotseweg 9
  Jan vd Velden, Tuinen Vlierden 5756 PC
17 t/m 25 okt Herfstvakantie (Pompoendagen Museum Asten)  
Ma 5 okt 20u Najaarsoverleg bestuur-kerngroepen Klok & Peelmuseum
Wo 7 okt 20u Tuinenoverzicht + plantenverdeling Klok & Peelmuseum
  (kerngroep vaste planten)  
Di 13 okt 20u Alg.lezing: "Vergeten fruit en het wonder van het Klok & Peelmuseum
  enten" door Nico Brantjes  
Wo 14 okt 20u Thema-avond bloemschikken (schildererij  met Klok & Peelmuseum
  blad en met je eigen hobby uitbeelden)  
Do 15 okt 20u Thema-avond kerngroep dendrologie (nog uitwerken) Klok & Peelmuseum
Do 29 okt 20u Uitslagen voortuinenkeuring Asten-Someren Centrum de Beiaard
  + uitreiking groenprijs Gr&Bl (onder voorbehoud)  
Za 31 okt 10-12u Knollenverkoop kerngroep dahlia's (onder voorbehoud) Volkstuinen, Som.
Wo 4 nov 20u Herfstworkshop kerngroep vaste planten Klok & Peelmuseum
Wo 11 nov 20u Thema-avond bloemschikken (Werken met Klok & Peelmuseum
  beregras en houten schijf bijwerken)  
Do 12 nov 20u Alg.lezing: "Diaklankbeeld voor tuinen en parken Klok & Peelmuseum
  in Madeira" door Anton ten Have  
Di 17 nov 20u Kerstdemonstratie olv Joyce Brueren Centrum de Beiaard
Wo 9 dec 20u Thema-avond bloemschikken Klok & Peelmuseum
  (Kandelaar en Kerst met cornustakken)  
Ma 14 dec 20u Workshop kerststukje maken bij Fr.vn Kemenade Past.v.Ervenstr.4 Ommel
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