
 

 
 

 
 
 
 

Belangrijke data 
Ledenavond 12 maart 

Planten- en tuinmarkt 10 mei 
 
Beste Groei & Bloeivrienden, 
 
Op woensdag 12 maart houden we weer onze maandelijkse ledenavond in het Gerardushuis aan 
de Parkstraat 2, 5752 AP Deurne/Walsberg. We beginnen om 20.00 uur. 

 

 
 
 
 
Ik nodig jullie van harte uit om te komen kijken en luisteren naar een heel bijzondere lezing 
‘Planten zijn technologisch uitdagend’ verzorgd door Dr. W.N.J. Ursem, wetenschappelijk 
directeur van de Botanische Tuin van de Faculteit Technische Natuurwetenschappen TU Delft. 
Ook het vorig jaar stond deze lezing op ons programma, maar toen moest Dr. Ursem wegens 
ziekte verstek laten gaan. 

 
Wij, als Groei en Bloeiers kijken graag naar alles wat met 
bloemen en planten te maken heeft. Zeker als die 
sierwaarde hebben in onze eigen tuinen. Dat bloemen en 
planten ook op een heel andere manier interessant en 
vooral nuttig kunnen zijn, daarover komt Dr. Ursem ons 
vertellen. 
 
In de Botanische Tuin TU Delft groeien 8000 nuttige 
planten voor de mens en de industrie. Aan de TU in Delft 

wordt een aantal hiervan voor een heel speciaal doel gebruikt. Men bestudeert eigenschappen 
of kenmerken van een plant om die op een technologische manier nuttig te maken. 
 

In 1917 waren latex, hars en houtvezels uit tropisch 
Indonesië al belangrijk voor nieuwe technologische 
toepassingen. De wetenschap blijft altijd op zoek naar 
meer en ander nuttig gebruik van planten. Nog niet zo 
lang geleden is de Botanische Tuin bekend geworden door 
een reeks van nieuwe technologische uitvindingen, 
gebaseerd op of rechtstreeks afkomstig van planten uit de 
tuin. 
 
Van de natuur kunnen we veel leren, dat weet de heer 

Ursem als geen ander. Hij is op heel veel plekken in de wereld geweest. Hij stelt zich dan 
kritische vragen waarom planten op een bepaalde hoogte of in een bepaald gebied wel groeien 
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en andere planten het daar niet doen. Wat zijn de eigenschappen en zijn die te gebruiken? 
Een mooi voorbeeld daarvan is de zonnebloem: de bloem draait mee met de stand van de zon; 
wat een prachtig principe om toe te passen bij kleine zonnepanelen!  
 
In zijn voordracht zal de hij daarover vertellen en ook over de laatste ontwikkelingen, zoals 
een nieuw programma voor LED-verlichting en plantenteelt of energiewinning uit algen als 
biobrandstof. 
Kortom boeiende ontwikkelingen. We zijn erg vereerd met zijn komst en we zijn ervan 
overtuigd dat het voor iedereen die regelmatig bezig is met alles wat groeit en bloeit, heel 
interessant zal zijn. 
Want planten zijn niet alleen mooi, maar ook technologisch uitdagend! 
Op de site van de TU Delft kun je alvast een virtueel kijkje in de Botanische Tuin nemen. 
 
 
 
 
Op zaterdag 10 mei organiseren we op de Markt in Deurne onze jaarlijks Planten- en tuinmarkt. 
Het belooft weer een aantrekkelijke markt te worden met een aantal nieuwe standhouders. 
Liefhebbers voor de huur van een kraam kunnen voor nadere informatie contact opnemen met 
Henny Linders: hlinders@hotmail.com of 0493-311463 
 
 
 
 
Na de jaarvergadering op 12 februari jl. hebben afscheid genomen van twee bestuursleden: 
Barend van Zadelhoff en Annemarie Coopmans. Het bestuur had bij hun vertrek iets bijzonders 
georganiseerd, maar het meest waren ze verrast door de bloemen die de leden voor hen 
hadden meegebracht. Er konden twee geweldig mooie boeketten van worden gemaakt. 
Graag bedanken zij alle leden die hen zo in de bloemetjes hebben gezet. 

 

 
 
 
 
Je kunt je nog t/m 27 februari aanmelden voor de nieuwe cursus bloemschikken voor beginners 
of gevorderden. Informatie bij Willy Nouwen wnouwen@onsbrabantnet.nl of telefonisch 0493-
529261. Meer informatie op de website. 

 

 
 
 

 

Onze tuinenreis van 13 t/m 16 juni naar Engeland is vrijwel 
volgeboekt. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Tot 1 maart kun 
je je nog melden bij Wil Gijsbers wilcecil@hotmail.com of 
0645930462. 
Het gebied in Zuid-Engeland, waar we naartoe gaan, heeft 
momenteel nogal te kampen met wateroverlast. We zijn 
intussen wel gerustgesteld door Garden Tours: men heeft 
contact gehad met de tuineigenaren; de tuinen zijn wel nat, 
maar ze staan niet onder water. 
 
 

Groei en Bloei afdeling Veghel organiseert van 29 mei t/m 1 juni een tuinenreis naar Picardië 
en Normandië. Dat is met Hemelvaart. Ben je geïnteresseerd dan kun je informeren bij Groei & 
Bloei Veghel, mevrouw Bea van Grinsven, beavgr@kpnmail.nl of 0413-340203. 
 
Met vriendelijke groet, Mieke van Stratum 
 
Als je wilt dat je naam van onze verzendlijst verwijderd wordt, stuur dan een mailtje naar info@deurne.groei.nl of bel 0493 

315430. 
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Buitenlandse tuinenreizen 
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