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Het had zo mooi moeten zijn ….  maar het is wat het is… 

 

Afgelopen weekend zouden we met z’n allen ons 60-jarig jubileum hebben 

gevierd bij Floralia in Oosterhout. 

 

En al mogen we het nu niet vieren, we willen toch alle leden feliciteren met dit jubileum met 

een virtuele bloem, als symbool van troost, ook in deze corona tijd.  

 

Een bloem voor de leden, die al die jaren klaar 

stonden of nog steeds klaar staan voor de vereniging, 

grote en kleine zaken maar die wel gezorgd hebben, 

dat we nog steeds samen mogen genieten van alles 

wat groeit en bloeit.  

 

De jubileumcommissie is van mening dat we dit 

jubileum niet zomaar voorbij moeten laten gaan. 

Voorlopig gaan we er van uit dat we op 12 en 13 juni 

2021, wederom bij Floralia in Oosterhout, ons 60 + 1 jubileum kunnen vieren. 

 

 

We werken er aan dat begin juli het programmaboekje 2020-2021 bij u in de bus valt.  

Er is contact geweest met Toine, conciërge van de school. 

In principe kan alles weer na de vakantie, als wij het willen. We kunnen dus wel plannen.  

 

 



In week 34, als de school weer open is, zullen we Toine weer contacteren. Afhankelijk van wat 

de algemene richtlijnen op dat moment zijn, zullen we  u volledig informeren hoe we weer 

veilig aan de slag kunnen met alle programma’s. 

Alles blijft dus onder voorbehoud, afhankelijk van de situatie op 1 september 2020. 

 

We wensen u een goede zomer toe, blijf gezond en hopelijk snel tot ziens. 

 

namens het bestuur 

Diny Linneman 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wat gaat wel door in deze zomerperiode periode: 

 

De fotoclub: 

De fotoclub kan weer terecht in De Vlieren vanaf 1 juni 2020. 

 
Wel onder een aantal voorwaarden: 

 
- naast de fotoclub zijn er geen andere 

verenigingen aanwezig in het gebouw, 
alleen de beheerders. 

 
- er is een presentielijst en alleen degene 

die op de lijst vermeld staan worden 

toegelaten 
 

- we zitten in een grotere ruimte geschikt 
voor maximaal 30 personen (we zijn met 

max 24 personen) 
 

- we houden een afstand van minimaal 1.5 
meter tussen elkaar 

 
- aangepaste koffiepauze. 

We zullen op 10 en 24 juni onze clubavond zo houden (10 juni de ALV en 24 juni 

fotobespreking) 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De Tuinclub 
 
Bij de Tuinclub zijn er twee dingetjes die we in deze maanden 

doen: 
 

1. Foto's van tuinen en planten worden naar mij gestuurd, 

waardoor ik zo ongeveer wekelijks enkele pagina's met foto's naar alle 
leden van de tuinclub kan sturen. Zo zien we nog iets van de 

tuinen/planten van anderen. 
2. Aan het programma van elkaars tuin bezoeken nemen 32 

leden deel. Zij zijn ingedeeld in 8 groepjes van 4. Ieder groepje van 4 
bezoekt onderling elkaars tuin - dus zo ga je bij drie andere leden de 

tuin bekijken. 



------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Zondag 5 juli 2020 stellen 6 tuinen en 1 kwekerij hun deuren open voor het publiek. 

U bent van harte welkom tussen 10.00 uur en 17.00 uur. 

Men kan heerlijk van tuin naar tuin rijden en in alle rust rondwandelen en genieten. 

Wij verzoeken u wel rekening te houden met de Covid-19 maatregelen en gepaste afstand 

te bewaren. 

Zie ook de informatie op onze facebookpagina Tuintoerzundert. 

De onderstaande tuinen zijn te bezoeken 

 

Tuin Stan en Maria Vorsselmans-Lodders, 

Krochtenweg 3, Zundert 

Een tuin gelegen in een bosrijk gebied. 
Het huis bij de tuin behoorde vroeger bij het 
kasteel van Maxburg en is gebouwd in 1874. De 
tuin is 25 jaar geleden aangelegd.  
Er is ook een fruittuin en een behoorlijke 

groentetuin. 

 

Tuin de Geesthof van Kees en Lida van Gaal, 

Achtmaalseweg 139, Achtmaal 

Tuin van 0,5 ha. Uitgestrekt gazon met 

rondom een verzameling van ruim 800 niet 

alledaagse bomen, struiken en vaste planten.  

Collectie van een veertigtal, vooral speciale 

buddleja soorten (vlinderstruiken). Ook staan 

er door de tuin verspreid een vijftigtal salvia 

soorten. 

Alle planten zijn voorzien van een naamplaatje. Hobby matig vermeerderen we 

verschillende planten uit de tuin die te koop zijn. 

 



 

Tuin van Leo en Liana Koeken, Groenestraat 26, 

Achtmaal 

Niet perfect, wel gezellig! 

Onze tuin is ongeveer 1500m2 en stukje bij beetje 

tot stand gekomen. Ruim 30 jaar geleden 

begonnen met een grasveldje voor de kinderen 

met wat borders. Vervolgens stukje kwekerij 

erbij gepakt en tuinhuisje gebouwd. In 2011 weer 

stukje kwekerij opgeofferd dus inmiddels hebben 

wij voldoende ruimte voor ieders wensen! (moestuin, druiven – waarvan Leo wijn maakt 

– speelhuisje, kabelbaan, gazon en véél bloemen (een-jarigen, vaste planten en heesters)) 

 

Tuin van Kees en Corry van Aert, Achtmaalseweg 138, Zundert 

Boerderijtuin met een gevarieerde 

beplanting met een rotstuin, een vijver, 

fruitbomen en een groentetuin met wat 

keramiek. In de kas worden groenten 

gekweekt. 

De tuin is in gedeelten aangelegd. Het 

grootste gedeelte is in 2016 aangelegd op de 

plaats van de voormalige paardenwei. 

De tuin is naar eigen inzicht aangeplant. 

Nel Wens is hier aanwezig en bied haar 

planten te koop aan. 

Kwekerij Lowgardens, Maalbergenstraat 26, Wernhout 

Als kwekerij van een diversiteit aan 

zeldzame en bijzondere plantensoorten is 

Lowgardens Nurseries een walhalla voor 

de plantenliefhebber. In onze zintuigen-

strelende tuin kan je heerlijk ontspannen 



en genieten van alle rust. Aangename zithoeken nodigen uit voor kruidenthee, -koffie en 

plantaardige, huisgemaakte lekkernijen van het seizoen. Het Botanisch Atelier is een 

klein en sfeervol atelier, centraal gelegen op de kwekerij met een doorlopende expositie 

van botanische kunstwerken met als rode draad etnobotanie. 

 

Pluktuin Blommenveld 

Kees en Marianne Hertogh, Raambergweg 7, Zundert 
 

De Pluktuin is in juli 2019 opengegaan voor bezoekers. Je kunt tijdens je fiets of 

wandeltocht even onder het genot van een kop koffie/thee komen uitrusten op het terras 

bij het bakhuisje. En genieten van de tuin met vele verschillende bloeiende vaste planten, 

zomerbollen, knollen en vele eenjarige bloemen. Hier en daar staan bankjes om alles goed 

te bekijken. Ook bij de vijver gebeurt van alles want de bloeiende planten trekken veel 

insecten en vlinders aan.  

Alle bloemen mogen geplukt worden. Als je zelf een boeket wilt plukken krijg je een 

emmer en een schaar. Door de slingerpaadjes in de tuin zijn alle bloemen goed 

bereikbaar.    

 

Tuin van Rina en Ton Martens, 

Boomkensevaart 5, Rijsbergen 

De landschapstuin van Ton en Rina is een 

stukje natuurgebied in de achtertuin. 

Het perceel is 7000 m2. De tuin werd 

aangelegd in 2006 

Een tuin met inheemse bomen en 

beukenhagen, een vijver van 200 m2, een 

wilde bloemenslootje, boomgaard, moestuin, 

een weiland met strook 1 jarige bloemen en er scharrelen gezellig wat kippen rond. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze Rambler roos voelt zich thuis op 10 m hoogte in 

een notenboom in de tuin van Rentia Krijnen-Hendrikx 

in Etten-Leur 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

…open tuinen alleen op afspraak … 

• De tuinen bij Leen en Margo Kalkman zijn nog steeds open op afspraak.  

Graag via de mail : Leen.k@live.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 

• En bij Irma Hendriks staan de hemerocallissen nog steeds in bloei dus een goed 

moment om te kopen. Zie ook https://irmas-hemerocallis.nl/ 

Mail: himcbv@yahoo.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Terugblik Bietje Koekoek 2018 

Tijdens de Bietje Koekoek dagen in 2018 heeft op de eerste dag Tycho een eerste prijs 

gewonnen met het opmaken van een water – en diervriendelijke m2 tuintje. 

Hij kreeg toen de prijs uitgereikt door de juryleden Ursula en Wijnand.   

 prijsuitreiking 

En nu, twee jaar later, is hij nog steeds druk in de weer met zijn m2 tuin. Van zijn trotse oma 

kregen wij deze foto opgestuurd … Tycho nogmaals gefeliciteerd.  Het ziet er geweldig uit!  Jij 

bent er duidelijk nog steeds heel blij mee en ook jij mag heel trots op jezelf zijn!!!   

mailto::%20Leen.k@live.nl
https://irmas-hemerocallis.nl/
mailto:himcbv@yahoo.com


 2020  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Voor alle leden die deze week de buitenlandse reis 

naar Engeland moeten missen: 

Virtuele groeten van Througham Court, met dank aan 

Garden tours  

https://www.youtube.com/watch?v=tavTqujM1P8 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Voor alle leden die de fantastische Internationale Kwekerijdagen op het Gelders 

landgoed ’t Huys Bingerden dit jaar gaan missen   

https://www.youtube.com/watch?v=N6oWm-6D10Y 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AGENDA juli 
• Verzamel zaden van je favoriete planten, laat dat goed drogen en bewaar ze in enveloppen om volgend jaar te 

zaaien. 
Verzorgen 

• Geef de rozen deze maand nog een keer speciale rozenmest. 

• Sla camelia nooit over met water geven. De bloemknoppen voor het volgende jaar zijn in de maak. 

• Bemest de border met organische meststoffen als dat vorige maand niet is gebeurd. 

• Geef ’s avonds water, het water verdampt ’s avonds en ’s nachts minder snel dan overdag. 

• Zet plantensteunen bij en rond de planten of bind de 
planten nog eens losjes vast aan stokken. 

• Bemest planten die geen lang werkende meststoffen 
hebben gekregen eens in de twee weken. 

• Verwijder aangetaste bladeren van rozen en gooi die 
vooral niet op de composthoop gooien om verspreiding 
van ziekten te voorkomen. 

• Ooievaarsbek (Geranium) terug knippen voor herbloei.  
Snoeien 

• Blijf uitgebloeide bloemen van doorbloeiende terras- en 
balkonplanten verwijderen. 

• Verwijder uitgebloeide bloemen van eenjarige 
zomerbloeiers. Daardoor bloeien deze planten langer en 
blijven ze er fris en gezond uitzien. 

• Snoei uitgebloeide lavendel een stukje terug om de vorm erin te houden. Volgend jaar in april nogmaals 
snoeien. 

Onderhouden 

• Blijf onkruid wieden. 

https://www.youtube.com/watch?v=tavTqujM1P8
https://www.youtube.com/watch?v=N6oWm-6D10Y
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/bodemonderhoud/tuin-bemesten
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/bodemonderhoud/tuin-bemesten
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/ziekten-plagen/rozenbladwesp
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/snoeien/lavendel-snoeien
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/tuininspiratie/onkruid-wieden/


• Schoffel het onkruid als de grond goed droog is. 

• Schep de compost om om het composteringsproces te versnellen. 

• Gooi bij droog weer af en toe een emmer water over compost om uitdrogen te voorkomen. Voeg meteen 
compostversneller toe om het composteringsproces sneller te laten verlopen. 

 

AGENDA augustus 
• Blijf zaden van je favoriete planten verzamelen om volgend jaar te zaaien. 

Stekken en delen 

• Stek geranium (Pelargonium), Lavatera, fuchsia, lavendel en buxus. 

• Verjong vaste planten die zijn uitgebloeid door de kluit te delen en weer uit te planten. 
Snoeien 

• Verwijder uitgebloeide bloemen van dahlia’s en rozen.  

• Knip uitgebloeide bloeistengels en lelijk blad van 
tuingeraniums terug; ze lopen vanzelf weer uit. 

• Snoei buxus nog een keer in vorm. 

• Snoei coniferenhagen, maar nooit tot op het oude 
hout knippen. De meeste coniferen (m.u.v. Taxus) 
lopen dan niet meer goed uit. 

• Knip blauweregen (Wisteria) terug. Houd hem mooi 
door uitlopers terug te knippen tot 15 cm van het 
oude hout. 

Verzorgen 

• Bind planten nog eens goed aan, het kan fiks onweren in augustus. 

• Stop in de loop van de maand met het bemesten van kuipplanten. Hun rustperiode komt in zicht. 

• Verwen hortensia’s. Kies voor speciale hortensiamest. Tip: voor blauwe hortensia’s zijn er producten die naast 
meststoffen ook stoffen bevatten die ervoor zorgen dat de hortensia’s blauw blijven. 

Gazon 

• Maai het gras tijdens warme, droge perioden niet te kort om verbranding en geel worden te voorkomen. 

• Maak de grasmaaier zo snel mogelijk schoon na gebruik (motor uit en stekker eruit). 
Dieren 

• Ververs dagelijks het water in het vogelbadje. Niet alleen vogels drinken er in droge perioden van, ook egels 
komen hun dorst lessen. 

 
 
Bron: vtwonen.nl 

 

===================================================== 

https://www.vtwonen.nl/tuinieren/bodemonderhoud/zelf-composteren
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/bodemonderhoud/zelf-composteren
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/planten-kweken/planten-delen
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/snoeien/buxus-snoeien
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/snoeien/coniferen-snoeien
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/snoeien/taxus-snoeien
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/tuinvideo/blauweregen-snoeien
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/tuininspiratie/klimplanten-vastmaken-en-begeleiden
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/gazon-onderhoud/gazon-maaien

