
Deze maand doen:

Janneke is biologe en botanisch tekenaar.
www.jannekebrinkmansalentijn.nl
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Onkruid wieden. 
Effectief is nog 

altijd met de hand. 
Wel alle wortels 

meenemen.

Voor half 
juni hagen en 
snoeivormen 

bijknippen, zoals 
buxus en taxus, 

liefst op een 
bewolkte dag.

Planten en bloemen 
in bakken en 

potten regelmatig 
vloeibare mest 

geven. Daar fleuren 
ze van op.

Tweejarigen, 
zoals stokrozen en 
vingerhoedskruid, 
(Digitalis) kunnen 
worden gezaaid.

Vaste planten zoals 
riddersporen, 
katte staarten, 
ooie vaarsbek, 
Campanula en 

Lupine na de bloei 
direct terugsnoeien. 

    Vlinderplanten lokken 
de mooiste vlinders aan. 
Denk aan de vlier 
(Sambucus), ijzerhard 
(Verbena), lavendel, 
zonnehoed (Echinacea), 
mint, tijm en natuurlijk 
niet te vergeten de  
vlinderstruik (Buddleja  
davidii).

Groene salade van 
spinazie, avocado, 
walnoten, dadels  
en geitenkaas 

Keukentip
Op zaterdag aten wij vroeger vaak sla met een ei. 
Goedkoop en gezond. Tegenwoordig worden salades 
steeds populairder. Ze zitten boordevol vitamines, 
mineralen, kleur en smaak.

Gebruik 300 g kleinbladige spinazie, 2 avocado’s. 
Deze laatste schillen en overlangs in dunne plakjes 
snijden. Wat dadels zonder pit in lange stukjes 
snijden. Maak een dressing (bv. van avocado-olie, 
honing, zout, peper en balsamicoazijn). Hak de 
walnoten in stukjes en rooster ze. Meng de spinazie 
met de vinaigrette in een kom, doe de dadels en 
avocado erbij. Bestrooi het geheel met de walnoten, 
gebrokkelde geitenkaas, bieslook en venkelzaad. 
Heerlijk met gekookte eieren of een stukje kip.

Een boeket op je terrastafel van  
bijvoorbeeld zonnebloemen in  
combinatie met roze en witte cosmea’s 
en blauwe of roze hortensia’s. Leuk  
om vanuit huis daarop te kijken. 
Bovendien blijft zo’n boeketje lang goed.

Nieuwe tuinhortensia (Hydrangea macro-
phylla) Bella Anna heeft een unieke kleur-
schakering van roze naar oudroze en is vol-
ledig winterhard. www.endless-summer.nl

Tuinboeketje

Tips voor tuin, 
terras en balkon

   ’s Avonds gezellig buiten zitten 
in de tuin of op het balkon met 
een windlicht of een lantaarn.

   Kamerplanten kunnen nu ook 
naar buiten. Wat frisse lucht 
zal ze goed doen en je terras 
of balkon wordt er leuker, en 
groener van.

   Makkelijk en lekker is het 
om zelf rucola in een pot te 
zaaien. Zo krijg je een eigen 
minimoestuin.

   Om onkruid te bestrijden 
kun je ook bodembedekkers 
gebruiken, zoals Persicaria, 
Campanula of Waldststeiria.

Tuin en Kunst Tiendaagse in 
Groningen. Veel aandacht voor 
oude tuinen. Op landgoed 
Fraeylemaborg is mijn overzichts-
tentoonstelling van 25 jaar  
bloemenaquarellen.  
www.tuinen.groningen.nl

Internationale Kwekerijdagen 
Bingerden, thema: Tuinieren  
zonder Tuin. Bingerdenseweg 313 
Angerlo (Gld), open 10.00 - 18.00 
uur, € 12, 031 - 348 42 38.  
www.bingerden.com

Open Tuinendagen Amsterdam 
10.00 - 17.00 uur, passe-partout 
(met toegang tot alle tuinen) € 15. 
www.grachtenmusea.nl

Mediterrane plantendagen en  
artisanale markt bij Kwekerij 
Bastin, Aalbeek (Lb), 045 –  
523 14 75. www.bastin.nl

Rozenfestijn in de Kasteeltuinen 
Arcen, Lingeforterweg 26, Arcen 
(Lb) 077 - 473 60 20.  
www.kasteeltuinen.nl

Open boerderijtuinen in de 
Noordoostpolder, toegang elke 
tuin € 2,50 p.p.  
www.destekkentuin.nl

Tuinmarkt Onder de Linden in het 
oude centrum van Noordwijk-
Binnen. Za van 10.00 – 17.00 uur, 
zo van 11.00 – 17.00 uur.  
www.deoudedorpskern.nl

Verborgen Tuinen in Rotterdam, 
bijzondere groene plekken  
verborgen achter gevels. Drie 
verschillende routes.  
www.verborgentuinen.nl

Groninger Groentedagen, bijzon-
dere groenteplanten, boeken en 
heerlijkheden bij De Kleine Plan
tage, www.dekleineplantage.nl

De Leidse Hortus Botanicus staat 
in het teken van de kampioenen: 
de plantenolympiade met de 
grootste, dikste, kleinste, lekkerst 
ruikende, meest stinkende,  
stekeligste, … planten.  
www.hortusleiden.nl

De zomer gaat nu toch echt beginnen, met (hopelijk) veel 
warme, zonnige dagen. 21 Juni, de langste dag van het 
jaar, is de officiële start van de zomer, maar ik loop nu al 
aan het begin van de maand met een zomergevoel rond. 
De borders zijn in juni op hun mooist. Half juni beginnen de 
rozen, de koningin van de bloemen en van de liefde. Het 
tuincentrum staat vol met bloeiende rozen in potten. Als je 
ze meeneemt, is er meteen kleur in de tuin. En aan het eind 
van de dag met een drankje in de tuin of op het balkon is 
het genieten na al onze inspanningen. Zo kom je tot rust 
met de kleuren en geuren van juni.

Tuinlantaarn € 46 (Rice)
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