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De zon schijnt, de lucht is stralend blauw en het ruikt 

heerlijk buiten, het is juni! 

Juni is de rozenmaand, we kijken ernaar uit dat de mooie roos van de ALV 

“Dornröschen gaat bloeien, ik heb al heel wat knoppen geteld. 

Het zijn bijzondere tijden nu, maar langzaamaan komt er meer versoepeling, we 

moeten de spieren nu ook soepel houden. Tuinieren is heel erg goed voor de 

conditie, bijvoorbeeld: 

• Onkruid wieden is squats 

• Snoeien en vegen is biceps curl 
• Harken is crunches  

Bovendien is bewegen heel goed voor 
je brein. 

Wil je gezond leven, duik dan de tuin 
in. En dan een zonder tegels, waar je 

lekker met je handen in de tuin kan 
wroeten. Onderzoek heeft uitgewezen 

dat je langer leeft met de natuur in je 
buurt. 

En wat is er heerlijker dan in de 

buitenlucht aan je conditie te werken 
en meteen je eigen paradijsje te scheppen en te onderhouden. Je fleurt er echt van op, maar 

niet overdrijven! Een luie tuinier krijgt steeds meer vogels en insecten in de tuin, hoe 
natuurlijker de tuin, hoe makkelijker het onderhoud en hoe meer vogels. De mooiste tuin is 

een vogeltuin. 
In juni kan er weer volop gezaaid worden, een- en tweejarigen, groente en kruiden. Zaai je 

eigen bloemen zonder gif. Als alles klaar is kan je een mini-vakantie houden in je eigen tuin, 
na gedane arbeid is het goed rusten.  

Er staat jammer genoeg de komende tijd nog niets op ons programma. 
Wat er zoal niet doorgaat:  

• de open dagen bij bedrijven de Rith op 1 juni 
•  het 60-jarig jubileumfeest op 13 en 14 juni 

• De Nationale Tuinweek van 13 t/m 21 juni 
• De Buitenlandse reis van 18 t/m 23 juni 

• De excursie naar Bingerden op 20 juni 

 
Het zou allemaal zo mooi kunnen zijn, we hopen maar het beste voor het volgende 

verenigingsjaar. Met mooi weer is er in onze eigen omgeving ook nog veel moois te beleven 
en als het eens slecht weer is, is er voor de mensen die thuis zitten op internet nog een hoop 

te zien, kijk bijvoorbeeld eens op de website van Groei&Bloei, op de site van de 
vogelstichting: www.beleef de lente.nl, Natuurmonumenten, Brabants landschap, online een 

museum bezoeken en nog veel meer.  



Het programmaboekje zal in juli bij u in de bus vallen, dankzij de vele vrijwilligers die het 
weer willen bezorgen. 

 
Zorg goed voor jezelf en voor anderen in deze moeilijke tijd, houdt het hoofd koel en het hart 

warm en gun jezelf een mooie zomer en een mooie tuin.  
 

Plony van der Ham 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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!!  
 

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 kraantjeswater krijgen. Vooral wanneer u in en 

gebied woont met hard (kalkrijk) water. Verschillende planten, zoals rhododendrons en 
azalea’s, houden van zure omstandigheden. Voor hen is kraantjeswater 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 

https://www.vtwonen.nl/tuinieren/bodemonderhoud/composthoop-maken
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/plant/sering-syringa
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/plant/ridderspoor-delphinium-volkerfrieden
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/plant/vrouwenmantel-alchemilla-2
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/plant/vrouwenmantel-alchemilla-2
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/plant/kattenkruid-nepeta/
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/plant/ooievaarsbek


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 

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

Beste tuinclubleden, 

Na de regenbuien van de afgelopen dagen staan de planten er mooi bij. 

Veel bomen en struiken staan nu prachtig te bloeien en de vaste planten in de borders doen 

aardig hun best om mooie bossen te worden.  Het is heerlijk vertoeven in de tuin in deze 

bizarre periode. 

Ook bij ons blijven de opgekweekte plantjes staan omdat er geen plantjesmarkten zijn. Als er 

iemand nog planten en of struiken zoekt dan is die altijd welkom om vrijblijvend te komen 

kijken. Er is voldoende ruimte dus de 1,5 meter afstand houden is geen enkel probleem. Ook 

een rondje door de tuin lopen en genieten van alles wat er groeit en bloeit mag altijd. 

Als u belangstelling hebt horen we het graag via de mail keeslidavangaal@home.nl of  

076-5975473 

Kees en Lida van Gaal 

 

 

 

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

 

Tuin Leen Kalkman open  

Leden van de tuinclub zijn welkom bij Leen en Margot als U zich aan de regels houdt die in 

bijgaand artikel zijn vermeld. Klik hier Aanmelden via mailto:leen.k@live.nl 

 

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

https://www.vtwonen.nl/tuinieren/tuininspiratie/onkruid-wieden/
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/snoeien/buxus-snoeien
https://www.tuinen.nl/hagen-snoeien/
mailto:keeslidavangaal@home.nl
https://breda.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_breda/Archief/Documenten/nieuwsbrief_juni/opentuin_Leen_Kalkman_juni.jpg
mailto:leen.k@live.nl


 

    

       Nieuwe aflevering lentefilm 
Afgelopen week heeft Fred de Grunt weer een aflevering toegevoegd aan de reeks lente-

filmpjes van de tuin. https://youtu.be/WR9-M2Nc8Uw    

Corry hartelijk dank voor het delen! 

 

Geniet ervan. 
 

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

We mogen ook genieten van een virtueel tuinbezoek van de  Open Tuinen route 

Groei & Bloei afd. Helmond e.o. nu een fysiek bezoek tijdens de Open Tuinen Dag 

niet mogelijk is. 

met dank aan afdeling Helmond! 

Klik hier 

 

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

Bloemengroet 

Klik op bloemengroet 

Deze bloemengroet zal de komende week weer naar diverse zorginstellingen gestuurd worden 

door onze leden. 

Uiteraard kunt u de groet ook zelf doorzetten.   

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

https://youtu.be/WR9-M2Nc8Uw
https://helmond.groei.nl/activiteiten-actueel/open-tuinen/
https://breda.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_breda/Archief/Documenten/nieuwsbrief_juni/bloemengroet_april_2020.pdf

