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Beste tuinvrienden 

De laatste nieuwsbrief van dit seizoen 

Hallo allemaal, na corona is niet alleen Groei en Bloei Breda gestart met de 

organisatie van allerlei activiteiten, maar het lijkt wel of meer afdelingen, 

verenigingen, clubs en organisaties de voet van het rempedaal hebben gehaald. 

Heel erg leuk en de keuze waar je wel of niet naartoe wilt gaan of waar je aan wilt 

deelnemen is groot. Voor jullie, de mensen met groene vingers en natuurlijk lid 

van Groei en Bloei afdeling Breda e.o. is het simpel, want er is bij Groei en Bloei 

veel te doen. Je kunt gaan schilderen bij Santspuy, of je gaat naar Gardenista, je 

geniet van de binnenlandreis en enkele hebben zich aangemeld voor de 

buitenlandreis. Ook de clubs hebben weer een vol programma. Genieten toch? En 

niet te vergeten is er weer de Nationale Tuinweek én een expo Floriade in Almere 

waar ook in het nieuws veel aandacht voor is. Waar de landelijke pers nou ook eens aandacht 

voor zou moeten hebben is onze jubileummarkt “De Wondere Wereld Van De Tuin” op 12 juni 

2022 bij Floralia park in Oosterhout . Dat vinden jullie toch ook? De Floralia-commissie heeft 

er al heel wat uurtjes ingestopt en het wordt gewoon geweldig. Heb je zin om te helpen, ook 

al is het een paar uurtjes, we zijn er erg mee geholpen. En hopelijk zijn de weergoden ons 

goed gezind op die dag.  

In de tuin is na een langdurige regenperiode nu al weer weken achtereen een droogteperiode 

van jewelste. Boeren zitten met de handen in het haar. En als ik mij niet vergis zijn alle Groei 

en Bloeiers flink met water in de weer. Zand of klei, we ontkomen er niet aan om onze 

dierbare plantjes dagelijks te vertroetelen met een scheutje verkoelend water. Zeker als ze in 

een pot zitten of pas in de koude grond zijn geplaatst.  Bij mij in de tuin valt het op dat de 

escargots en naaktslakken zich schuilhouden, wat een zege is voor de bladeren van de hosta 

’s. Op de moestuin gaat de groei van de plantjes in slow motion. Totdat het straks goed gaat 

regenen, dan schiet het onkruid (sorry voor dit verkeerde woord) weer de grond uit en dat 

gaat meestal harder dan de gewassen die ik hard wil laten groeien.  

Geniet van deze Nieuwsbrief en als je wil, denk er eens over om bij ons actieve bestuur aan te 

sluiten. Of als je de algemene lezingen wil gaan organiseren……een heel leuk en overzichtelijk 

werkje. We kijken naar je uit.  

Namens het bestuur een heel fijne afsluiting van dit seizoen toegewenst en een prettige 

(duurzame) vakantie.  

Wijnand Romijn 

 



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

Voor de snelle beslissers: wandeling in de slikken  

Georganiseerd door G&B afd. Roosendaal: ZATERDAG 21 MEI WANDELING IN 

NATUURGEBIED DE SLIKKEN VAN DE HEEN 

Meerdere keren is ons ter ore gekomen dat een wandeling door een natuurgebied wel leuk 

zou zijn. 

We wandelen deze keer zonder gids, maar wel met kennis van deze natuur en het gebied.  

Het natuurgebied Slikken van de Heen ligt op Philipsland (Tholen) in Zeeland, op de grens met 

Noord-Brabant. 

Het gebied bestaat uit voormalige zandplaten die droog zijn komen te liggen na de aanleg van 

de Philipsdam.  

Het is een heerlijk gebied om te verkennen, te kijken, te ontdekken wat er allemaal groeit en 

bloeit en leeft.  

Je struint er door een ruig natuurgebied met soms modderige en hobbelige paden, over dijken 

en in het natste gedeelte liggen planken paden zodat je daar droge voeten houdt.  

Wilde dieren lopen los tussen het hoge gras en de struiken.  

Er lopen rode geuzen, een wild rund, en wisenten en Konikpaarden, die er voor zorgen dat het 

gebied open blijft.  

Het gebied trekt veel vogels aan. Misschien gaan we de indrukwekkende zeearend zien?  

Kijk voor meer informatie op www.hetzeeuwselandschap.nl/natuurgebieden/slikken-van-de-

heen  

Neem vooral een verrekijker mee.  

Locatie: Campweg, 4675PW Sint Philipsland  

Datum: 21 mei 9.30 u ter plaatse. Voor de wandeling drinken we hier een kopje koffie uit de 

kofferbak.  

Kosten: aan deze activiteit zijn geen kosten verbonden.  

Aanmelden: Graag ivm de koffie en/of wanneer u geen vervoer hebt, dan kunnen we 

proberen iets te regelen.  

Aanmelden bij: 

h.oosterlee.lentz@gmail.com of 06-14216513 

kderooij67@gmail.com of 06-17730660 

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

De wondere wereld van de tuin 

12 juni van 10.00  tot 17.00 uur         Toegang gratis    

Floraliapark  Beneluxweg 63  Oosterhout  

https://www.hetzeeuwselandschap.nl/natuurgebieden/slikken-van-de-heen
https://www.hetzeeuwselandschap.nl/natuurgebieden/slikken-van-de-heen
mailto:h.oosterlee.lentz@gmail.com
mailto:kderooij67@gmail.com


Twee jaar later dan gepland zal dit Groei en Bloei-evenement (oorspronkelijk gepland vanwege het 

60-jarig bestaan) dan eindelijk plaatsvinden. 

De werkgroep is al maandenlang bezig geweest om een aantrekkelijk programma samen te stellen. 

Dat bleek nog geen eenvoudige opgave omdat veel benaderde personen of bedrijven aangaven te 

weinig personeel te hebben om voor deze activiteit  vrij te maken.   

Deze dag willen we iedereen verwelkomen die geïnteresseerd is in tuinen en in “groen” in de 

breedste zin van het woord. 

We willen vooral laten zien wat onze vereniging te bieden heeft. Een aantal G en B clubs laat dit zien 

in hun stand en geven bezoekers desgewenst meer informatie.  

De bloemschikkers zullen met een groot aantal vrijwilligers de mogelijkheid bieden om voor een 

redelijk bedrag een leuk bloemstuk te maken.  

Ook voor kinderen zijn er diverse activiteiten: bloemschikken, het maken van een bijenhotel en 

schilderen. 

Planten en kleine bomen kunnen natuurlijk niet ontbreken op onze markt. Er zullen diverse soorten 

worden aangeboden en er zijn stands waar een grote keuze aan hemerocallis en oleander te vinden 

is.  

Maar ook andere verenigingen of bedrijven krijgen de mogelijkheid zich te presenteren. Een kleine 

greep uit de standhouders die tot nu toe bekend zijn: 

-Heemkundekring 

-Voedseltuin Oosterhout 

-Groendak  

-Bijenhoudersgilde 

-Vrouwtje Theeleut 

-Greenhouse Oosterhout 

-Keramiek 

-Boekenverkoop 

Het aanbod is heel divers en eenieder (ook kinderen!) vindt op deze markt  ongetwijfeld iets van zijn 

gading.  Na het rondstruinen is er de mogelijkheid om nog even met een drankje of ijsje na te 

genieten op het terras van de Floraliatuin.  

TIP; neem voldoende contant geld mee! Pinnen is bij de workshops niet altijd mogelijk! 

We hopen op een grote opkomst en willen u vragen familieleden, vrienden, kennissen, buren enz 

enthousiast te maken voor ”De wondere wereld van de tuin”.  

Graag tot ziens op zondag 12 juni! 



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

De wondere wereld van de tuin. 

Jubileummarkt Groei en Bloei Breda op 12 juni Floralia in Oosterhout. 

Bij het bestuur is het idee ontstaan om met 2e hands boeken een kraam te vullen. 

Hierbij wil ik jullie vragen voor deze markt plantenboeken of bloemschikboeken ter 

beschikking te stellen om deze te verkopen om de kas van Groei en Bloei Breda te spekken. 

Mochten er boeken tussen zitten met antiquarische waarde, dan hoor ik het graag, anders 

wordt het TV programma tussen Kunst en Kitsch gehaald. 

Aangezien de meesten van ons lid zijn van het tijdschrift Groei en Bloei, is het voor mij niet te 

doen, om oude jaargangen aan te nemen. 

Graag hoor ik van jullie. 

Gonny van Fessem, 

Telefoon 076-5219709 of 06-12183279 

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

2-daagse tuinreis 

De 2-daagse tuinreis van Groei & Bloei Breda gaat dit jaar plaatsvinden op vrijdag 8 en 

zaterdag 9 juli 2022. Dit keer gaan we naar enkele prachtige tuinen in Gelderland-Drenthe 
en Overijssel. 

Op vrijdag 8 juli bezoeken we een 3-tal mooie tuinen op weg naar ons overnachtingshotel in 
Hoogeveen. De tweede dag staan er ook weer 3 tuinen op het programma. Begin juli zullen in 

de tuinen nog wat lange ‘voorjaarsbloeiers’ te vinden zijn, de rozen zullen bloeien en met wat 

fantasie ziet u al hoe de tuin in het najaar zal zijn.  

Bekijk het programma voor de reis hier 

Na de nieuwsflits van eind april zijn er al veel inschrijvingen binnen. U kunt nog mee, maar 

wacht niet te lang met inschrijven voor deze mooie reis.  

Het inschrijfformulier vindt u hier.  

Commissie binnenlandse reis Mathilde Marijnissen en Lia Klijs 

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

Busexcursie zaterdag 17 september Floriade Almere 

Floriade Expo 2022 is de wereldtuinbouwtentoonstelling die dit jaar gehouden wordt in Almere 

van 14 april t/m 9 oktober en wordt sinds 1960 één keer per 10 jaar in een Nederlandse 

plaats gehouden. 

Op deze wereldtuinbouwtentoonstelling ontdek je oplossingen die onze steden leuker, mooier 

en duurzamer maken. Tijdens de Floriade Expo kun je genieten van gevarieerde en 

verrassende kunst, cultuur en events. Er is zoveel te zien en te beluisteren dat je beter even 

een kijkje kan nemen op de website www.floriade.com.nl/programma. Hier kan je ook op de 

datum klikken en zien wat er dan die dag te doen, zien en of te beluisteren is. 

https://breda.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_breda/Archief/Documenten/nieuwsbrief_juni_2022/Binnenlandse_reis_infofolder_programma__Nieuwsbrief_juni_2022__2_.pdf
https://breda.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_breda/Archief/Documenten/nieuwsbrief_juni_2022/Binnenlandse_reis_inschrijfformulier_Groei_en_Bloei_nieuwsbrief_juni_2022_1124_.pdf
http://www.floriade.com.nl/programma


We willen zaterdag 17 september een busexcursie organiseren naar de Floriade in Almere 

voor de leden van Groei en Bloei. Niet-leden mogen ook mee maar betalen ietsjes meer. 

De kosten zijn op dit moment nog niet bekend maar we kunnen wel alvast melden dat mocht 

je een CJP pas hebben, het entreeticket een stuk goedkoper is (€ 24,50) en daar houden we 

ook rekening mee. Een groepsticket kost € 33,00 per persoon. Het zal erop neerkomen dat 

mensen met een CJP pas zelf hun ticket kunnen boeken en dan alleen de buskosten in 

rekening krijgen.  

We willen graag inventariseren of er interesse is vanuit Groei en Bloei om mee te gaan naar 

de Floriade (Groei en Bloei staat ook op de Floriade) op zaterdag 17 september. 

Mocht je mee willen gaan, laat dit dan vast weten aan Ria van Kalmthout zodat we kunnen 

inschatten hoe groot de bus moet zijn voor deze dag. 

Je kunt je (alvast) aanmelden via email riavankalmthout@hotmail.com of via telefoonnummer  

06-435 787 89. 

Zodra wij een beter zicht hebben op de kosten laten wij dit via de nieuwsbrief of -flits weten. 

 

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

Wandeltocht Mastbos op 24 april 

Op deze stralende zondagmorgen hebben Rien, Johan en Anton voor de 

Groei en Bloei leden een mooie wandeling uitgestippeld in het Mastbos. 

Op de Overasebaan bij de familie De Nijs zijn we hartelijk ontvangen op 

een kop koffie met koek. 

Daarna kregen we een mooie gekleurde route die ons leidde naar het 

bos. 

Onderweg is er flink bijgebabbeld en op verschillende kruisingen 

gediscussieerd : “Waar blijft dat plaatje met een kasteel erop”.  

Een stuk verder kwamen we het tegen.  

En “is het nu linksaf of rechtsaf”. 

Maar niet getreurd, iedereen kwam weer terug bij het startpunt waar 

Trees, Ria en Meggie voor een lekkere kop tomatensoep en een broodje 

hadden gezorgd.  

Hierbij willen we iedereen hartelijk bedanken voor hun inzet en de 

organisatie. 

Mocht je na het lezen van dit bericht interesse hebben om deze club te 

helpen dan ben je van harte welkom. 

Ad en Gonny van Fessem. 

mailto:riavankalmthout@hotmail.com
https://breda.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_breda/Archief/Documenten/nieuwsbrief_juni_2022/Wandeltocht_Mastbos_foto_1_Groei_en_Bloei_nieuwsbrief_juni_2022.jpg
https://breda.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_breda/Archief/Documenten/nieuwsbrief_juni_2022/Wandeltocht_Mastbos_foto_3_Groei_en_Bloei_nieuwsbrief_juni_2022.jpg
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Boek “De Wondere Wereld van de Tuin” 

 Samen met het bestuur van Groei en Bloei maakte ik een prachtig en inspirerend boek, “De 

Wondere Wereld van de Tuin”. Het boek staat vol tips en ideeën voor de tuin en is geschikt 

voor jong en oud, beginnend en ervaren tuiniers. Ga eens samen met je (buur/klein)kinderen 

de tuin in en ontdek de wereld onder een pot of onder de grond. Maak een wormenhotel of 

wadi, na het lezen van dit boek kan het allemaal! 

Ik sta met de boeken op de tuinbeurs van Groei en Bloei waar u de 

boeken (gesigneerd) kan kopen. Ik neem nog veel meer leuks 

mee, dus mis het niet! 

 Het boek is hier te bestellen (het bedrag is incl. verzendkosten): 

https://creatievetijdvoorjezelf.nl/winkel/de-wondere-wereld-van-

de-tuin-boek/ 

 Ook is het bij alle (online)boekhandels te bestellen.  

 Het boek kost € 17,50 exclusief verzendkosten. 

 Esther van der Ham 

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

Gardenista bloemschikcompetitie 

 

In 2019 werd Anja de Graaf Zuid-Nederlands Kampioen 
Bloemschikken en kwam hiermee in het bezit van een Golden 

Ticket voor de Gardenista Bloemschikcompetitie. Na twee jaren 
wachten is het op woensdag 25 mei eindelijk zover. Op de eerste 

dag van het Gardenista festival zullen amateurs en studenten 
hun arrangementen maken in de grote bloemschiktent. Samen 

met Anja gaat ook Angela Snepvangers de uitdaging aan om met 
bloemen uiting te geven aan het thema van Gardenista “Leven in 

het Groen”.  

Herhaalde oproep 

Oproep aan de leden voor het organiseren van de algemene lezingen.  

Sinds vele jaren verzorgt Willian de Hoon de algemene lezingen. Zij heeft 

aangegeven hiermee te gaan stoppen en we zijn haar dankbaar voor haar inzet 

en de variatie in het aanbod van lezingen en de uitstekende organisatie ervan.  

Omdat Willian haar laatste algemene lezing heeft georganiseerd, zijn wij op 

zoek naar haar opvolger/opvolgster. Om de start wat makkelijker te laten 

verlopen heeft het bestuur vrijblijvend enkele ideeën. 

Wie hier een uitdaging in ziet kan zich melden bij de secretaris van het bestuur: 

info@breda.groei.nl  

 

https://creatievetijdvoorjezelf.nl/winkel/de-wondere-wereld-van-de-tuin-boek/
https://creatievetijdvoorjezelf.nl/winkel/de-wondere-wereld-van-de-tuin-boek/
mailto:info@breda.groei.nl
https://breda.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_breda/Archief/Documenten/nieuwsbrief_juni_2022/jubileumboekje_foto_Groei_en_Bloei_nieuwsbrief_juni_2022.jpg
https://breda.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_breda/Archief/Documenten/nieuwsbrief_juni_2022/Bloemschikcompetitie_Gardenista_foto_Groei_en_Bloei_nieuwsbrief_juni_2022_1112_.jpg


We wensen beiden veel succes! 

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

Van de bloemencommissie 
 

Inmiddels zijn de bloemschiklessen van het afgelopen seizoen afgerond en 
duurt het tot september eer we weer aan de slag gaan. 

Maar de meeste bloemschikkers zullen waarschijnlijk in eigen tuin of op 
balkon aan de slag gaan om zo van bloemen en planten te genieten.  
 

Hierbij nog een uitgaanstip: 
 

In het verleden werd er op 2e Pinksterdag een fietstocht georganiseerd 
langs agrarische bedrijven op de Rith. Men is hiermee gestopt, maar 
asperge en wijnboerderij De Santspuy, Zandspui 45 in Etten-Leur, houdt 

nog wel open dag. Leuk om het bedrijf te bekijken en misschien wel wat te 
proeven? 

Tevens zijn er creatieve activiteiten: er zal o.a. een keramiste aanwezig zijn 
en een tassenmaakster. Groei en Bloei zal er ook staan en verzorgt er 
kinderbloemschikken. 

Dus zeker de moeite waard om een kijkje te gaan nemen met kinderen of 
kleinkinderen. 

 

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

Tuinclubnieuws 
  

Van mei tot en met augustus hebben we een leuk zomerprogramma samengesteld. We gaan 

zaterdag 4 juni op tuinclubexcursie. Nadat we onze excursiereis 2 jaar achter elkaar hebben 

moeten uitstellen, durven we het nu weer aan om met zijn allen een dag op stap te gaan. 

Waar we naartoe gaan blijft net zoals voorgaande jaren geheim. 

Tevens bezoeken we in de zomermaanden met alle tuinclubleden drie mooie tuinen in de 

omgeving. En tenslotte gaan we als vanouds onderling in kleinere groepjes elkaars tuinen 

bekijken. We hopen op een hele mooie en interessante tuinclubzomer. 

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

Van de Fotoclub 

Op zaterdag 9 april was de fototocht naar fort De Roovere in Halsteren, georganiseerd door 

Els, Pily en Elly van R. In totaal werden er 12 foto’s ingestuurd en hier de top 3 (4). 

Op de eerste plaats de foto van Richard van Cann  

 

 

Een foto genomen in de uitkijktoren Pompejus. Op 

iedere etage / plekje in de toren kwam het zonlicht 

door de open wanden heen en dit zorgde voor 

mooie beelden. Richard heeft het licht op een mooie 

manier gevangen in zijn foto. 

 

 

 

https://breda.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_breda/Archief/Documenten/nieuwsbrief_juni_2022/Bloemencommissie_foto_1_Groei_en_Bloei_nieuwsbrief_juni_2022.png
https://breda.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_breda/Archief/Documenten/nieuwsbrief_juni_2022/Fotoclub_Halsteren_1ste_Richard_v_C_Groei_en_Bloei_nieuwsbrief_juni_2022.jpg


 

Op de tweede plaats de foto van Els Straathof. 

 

Els heeft gebruik gemaakt van meervoudige belichting. In 

werkelijkheid zijn 3 foto’s op elkaar afgedrukt waardoor 

een speciaal effect ontstaat. Mede ook door het gebruik 

van een zwart-wit afbeelding. 

 

 

 

De gedeelde derde plaats is voor de foto van Anna van der Linden en Arjen van Beek 

 

 

Anna heeft de uitkijktoren op een andere manier vastgelegd. Een 

zijkant is afgeschermd met gaas en dit geeft een mooi lijnenspel. Het 

gebruik van zwart-wit beeld versterkt het lijnenspel. Ook een hele 

mooie symmetrie. 

 

 

Arjan heeft eveneens de uitkijktoren Pompejus op de 

gevoelige plaat vastgelegd maar dan in zijn geheel, om 

zodoende de afmeting van de toren te laten zien. Hij 

heeft gewerkt met een polarisatiefilter waardoor de 

blauwe lucht er echt uitspringt. 

 

Op zaterdag 7 mei zijn we met een flink aantal leden naar de heemtuin in Rucphen geweest 

voor de fototocht van de maand mei. Er werd flink geoefend met macrofotografie. De 

resultaten zijn in de nieuwsbrief van september te zien. Evenals de resultaten van de laatste 

fototocht van dit seizoen op 4 juni naar de Biesbosch. 

Met vriendelijke groet, 

Richard Rood 

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

Tuinagenda juni 
 

Het meeste plant- en opkuiswerk is achter de rug, dus nu kunt u zich ook eens ontspannen in 

uw tuin. Het is heerlijk om in de koelte van een zomeravond in de tuin te zitten. Luister naar 

de vogels en insecten en snuif de geuren op, geniet van het uitzicht en de geluiden in uw 
eigen stukje paradijs. Puur genot!! 

https://breda.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_breda/Archief/Documenten/nieuwsbrief_juni_2022/Fotoclub_Halsteren_2de_Els_Groei_en_Bloei_nieuwsbrief_juni_2022.JPG
https://breda.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_breda/Archief/Documenten/nieuwsbrief_juni_2022/Fotoclub_Halsteren_3de_Anna_Groei_en_Bloei_nieuwsbrief_juni_2022.jpg
https://breda.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_breda/Archief/Documenten/nieuwsbrief_juni_2022/Fotoclub_Halsteren_3de_Arjen_Groei_en_Bloei_nieuwsbrief_juni_2022.JPG


Het weer in juni is gewoonlijk warm, met weinig dagen regen. Indien u een serre/kas heeft, 
wordt het tijd om te schermen of te kalken zodat de planten niet verbranden in de hoge 

temperaturen. Goede ventilatie is heel belangrijk, ventilatieramen kunnen doorgaans de hele 
zomer dag en nacht blijven open staan. 

En met warm weer en weinig regen moeten we onze planten helpen met 

water: 
• Check iedere dag of de planten in potten water nodig hebben. 

• Houd uw pas geplante planten in de gaten en geef indien nodig extra water. 
• Vang het regenwater zoveel mogelijk op, planten die met regenwater worden gegoten 

groeien vaak beter dan planten die kraanwater krijgen. Vooral wanneer u in een gebied woont 
met hard (kalkrijk) water. Verschillende planten, zoals rododendrons en azalea’s, houden van 

zure omstandigheden. Voor hen is kraanwater uit den boze en regenwater een godsgeschenk. 
• Gooi bij droog weer een emmer water op de composthoop om uitdrogen te voorkomen. 

• Het is effectiever om de planten één keer per week minimaal een uur te besproeien dan 
iedere dag 10 minuten. 

• Sproei liefst ’s ochtends of ’s avonds, nooit in de volle zon. 

• Nieuwe planten eerst goed verzadigen door onder te dompelen in een emmer water 
voordat ze de grond ingaan. 

• Een regenachtige dag in juni is ideaal om kamerplanten even buiten te zetten. Het is 
dan niet te koud, de plant frist er lekker van op en het blad is na de bui weer helemaal 

stofvrij. 

Planten verzorgen 
• Verwijder uitgebloeide bloemen, zodat de planten hun energie niet in zaadvorming steken 

maar in het aanleggen van nieuwe knoppen. Vaak bloeien violen maar heel kort als de 
uitgebloeide bloemen niet worden verwijderd. 

Ook bij rozen moeten de verwelkte bloemen worden weggesnoeid. Dit is de beste manier om 
jezelf te verzekeren van een bloei tot ver in de herfst. Verwijder uitgebloeide bloemen van de 

sering. Knip de uitgebloeide bloemen van ridderspoor (Delphinium), vrouwenmantel 
(Alchemilla mollis), kattenkruid (Nepeta) en ooievaarsbekken (Geranium) terug, zodat ze een 

tweede keer gaan bloeien. 
  • Zet plantensteunen bij hoge, vaste planten. Geef de clematis genoeg houvast om te 

voorkomen dat de ranken ineen strengelen en een grote kluwen vormen. 
• De rozenstruiken bereiken nu het hoogtepunt van hun bloei en dat kost kracht. Daarom 

eind deze maand extra bemesten. 

• Blijf onkruid wieden, maar doe dat voordat je de sproeier aanzet. Het met wortel en al 
verwijderen van onkruid gaat het makkelijkste als de grond droog is. 

Snoeien 
• Als dat vorige maand nog niet gebeurd is: snoei buxus vóór de langste dag in vorm. 

• Juni is de beste maand om de taxus te snoeien, maar beter niet doen in de volle zon 
Beplanting krijgt na de langste dag, 21 juni, een nieuwe groei-impuls. Zorg er daarom voor 

dat heesters en hagen nog voor deze periode teruggesnoeid worden, zodat ze daarna weer 

mooi uit kunnen lopen 

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


