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Deze maand doen:

Buxus snoei je  
in de maanden 

zonder ‘r’. Snoei 
niet in de felle zon. 
Vochtig en bewolkt 

weer is het best.

Poot vaste  
planten nu, dan 

hebben ze de 
hele zomer de 

tijd om te  
wortelen.

Kuipplanten kun-
nen naar buiten. 

Geef ze verse grond, 
mest of een grotere 

pot. Voor zichtig met 
felle zon of vorst.

Na de 
IJsheiligen kun 

je ook Oost-
Indische kers en 

lathyrus  
zaaien.

Vul de bakken,  
potten en hangman-

den met eenjarige 
plantjes. Liefst na 

de IJsheiligen  
(11-13 mei).

• De spectaculaire sierui (Allium) laat 
zich uitstekend combineren met  
vrouwenmantel (Alchemilla molles)  
en akeleien (Aquilegia) of het Zeeuwse 
knoopje (Astrantia). De bollen van  
de sierui kun je gewoon in de grond 
laten zitten.
• Geef je kinderen of kleinkinderen een 
eigen stukje tuin of wat potten. Kies 
planten die leuk zijn voor kinderen, 
door hun kleur of geur of omdat je ze 
kunt eten. Bijvoorbeeld goudsbloemen, 
zonnebloemen, madeliefjes, lavendel, 
aardbeitjes, radijsjes of tomaat.

Tips:

Weinig ruimte of een 
kale muur? Hang dan 
zo’n leuk hangtuintje 
op. De Little green-
bag van Pokon is in-
clusief potgrond en 
voldoende voeding. 
Plant er bijvoorbeeld 
campanula, lobelia of 
petunia’s in.  
€ 5,99 (tuincentra). 

Hangtuintje

Muur-
bloempjes

Spinaziesalade is  
een lekker en  

makkelijk bijgerecht
Spinazie 
                   salade
Kook 2 eieren in 7-8 min. hard. Rooster intussen 
50 g halve walnoten in een droge koekenpan licht-
bruin en laat ze afkoelen. Maak een dressing van 3 
eetlepels olijfolie, 1 eetlepel citroensap, een beetje 
grove mosterd en een theelepeltje honing. Klop 
door elkaar en breng op smaak met zout en peper. 
Schep de dressing over circa 400 g spinazie. Pel 
de ‘geschrokken’ eieren en snijd ze in plakjes. 
Verkruimel 100 g harde geitenkaas en schep deze 
met de noten en de stukjes ei voorzichtig door de 
spinazie.

Tuin en Culinair Fair Op het  
historische landgoed van Have
zathe Mensinge. Rondstruinen en 
inspiratie opdoen voor tuin en huis 
bij de ruim honderd stands. € 5, 
10.00  17.00 uur. Mensingheweg 7, 
9301 KA Roden, www.mensinge.nl.

mei
25-26

Meimarkt Inspirerende tuinmarkt 
bij De Boschhoeve met rozen,  
lekkere en decoratieve groente 
en kruidenplanten en meer. € 4, 
tot 12 jaar gratis, van 10.0017.00 
uur, www.boschhoeve.nl.

mei
25

TuinBraderie In Odijk (Bunnik). 
Op deze megabraderie is van alles 
te verkrijgen voor de tuin, van een
jarigen tot exotische tuinbeelden. 
Ook nieuwe plantensoorten,  
noviteiten en decoratietrends.

mei
11-12

Onvergetelijke Groentedagen 
Verkoop van groenteplanten,  
kruiden, zaden en een boeken
markt. Kwekerij Bastin, 
Nieuwenhuysstraat 29, 6336 XV 
Aalbeek (L), 045  523 14 75, 
www.bastin.nl (ook webshop).

mei
11-12

Geraniummarkt In de historische 
binnenstad van ’s Hertogenbosch. 
Ook andere bloemen en planten, 
tuinaccessoires en aankleding.

mei
9

Lentemarkt De historische 
Tuinderij Lent is ingericht als tuin
markt met o.a. vaste planten, 
kruiden en groenteplanten en 
streekproducten. Van 10.00
16.00 uur. € 1. Griftdijk Noord 1, 
6663 AA Lent, 06  44 51 18 11.

mei
4

Zomerbollen en heesters Bij De 
Kleine Plantage van 10.0017.00 
uur. Expert in bollen, knollen en 
wortelstokken, Hein Meeuwissen, 
brengt een uitgelezen selectie. 
Handerweg 1, 9967 TC Eenrum, 
www.dekleineplantage.nl.

mei
4-5

Boottocht Op de Nieuwkoopse 
Plassen van 14.0016.00 uur. 
Tussen het riet zie je voorjaars
bloemen bloeien, de koningsva
ren ontspruit tussen het lage riet. 
Leden: € 8, nietleden: € 13. Meer 
info: www.natuurmonumenten.
nl/activiteiten/.

Boompioen

mei
2

De tuin wordt steeds mooier. Ik zie de boompioen (Paeonia 
suffruticosa) volop meedoen. 25 jaar geleden heb ik hem als 
zaaddoos gekregen van een tuinvrouw uit Zeeland en in mijn 
tuin geplant. Tien jaar later is hij meegegaan naar de stadstuin 
van ons huidige huis. Zo dankbaar om te zien hoe die tere 
bloemen zich per dag uitvouwen. Toen ik hem wilde schilde
ren was het vroeg opstaan en een goede werktekening maken, 
waarin de licht en donkerpartijen duidelijk zijn. Dank je wel 
voor die zaaddoos, Corrie Poley uit ZuidBeveland! De ber
men staan nu vol met fluitekruid. In Engeland noemen ze het 
wel ‘bridal lace’. Heel toepasselijk, nu onze jongste dochter 
gaat trouwen. De tuin moet dan natuurlijk met veel witte bloe
men op orde zijn. Aan de slag dus, leuk al die voorbereidingen!

fo
to

gr
af

ie
: f

re
el

en
s 

m
ed

ia
, j

am
es

 s
to

ke
s,

 m
aa

yk
e 

de
 ri

dd
er

. m
.m

.v
. w

w
w

.p
ur

es
ea

so
na

lfl
ow

er
s.

nl
. v

oo
r v

er
ko

op
in

fo
rm

at
ie

 z
ie

 in
ho

ud
.

        Minipetunia en pentas zijn gekozen 
tot balkon- en terrasplant van 2013.

Allium (sierui), paars of wit.

Voederhuisje 
en nestkastje in 

één multihok 
van Wildlife 

Garden  
€ 49,95 

(Bobizz).

Kindergietertje met twee 
handvatten van B&B  

€ 14,95 (De Wiltfang).

Opvrolijkertje 
voor je 
kale muur!
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