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Lauwwarme salade van 
couscous, sperziebonen 
en garnalen.
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Deze maand doen:

Uitgebloeide rozen 
wegknippen om 
zaadvorming te 

voorkomen, zodat 
de plant zijn energie 

in een krachtige 
nieuwe bloem stopt.

Het gazon 1 à 2 keer 
per week maaien en 
onkruid verwijde-
ren. Sproeien kan 

beter eens per week 
wat langer dan elke 

avond kort.

Herfstbloeiers en 
knolgewassen  

kunnen nog worden 
geplant.

Het waterpeil van 
de vijver van tijd tot 

tijd controleren.

Lavendel na de 
bloei tot handhoog-
te terugsnoeien. Zo 

blijven ze langer 
compact en mooi. 

Knip alleen het 
groene deel weg. Zomergeluk

Zomerbloemen, zoals 
riddersporen, zijn 
echte eyecatchers in de 
border, maar ook in 
een vaas op (tuin)tafel.  
Het ziet er heel natuur-
lijk uit, alsof je ze net 
'uit  het veld' hebt ge-
plukt. Koop een paar 
verschillende bosjes 
bloemen en meng ze tot 
een vrolijk boeket. Of 
combineer geplukte, 
met gekochte bloemen.

Keukentip
Verse sperziebonen in het seizoen, heerlijk met een 
klontje gesmolten boter. Ik ben er dol op. Zelfs zó, 
dat onze kinderen vaak klaagden: “Mama, niet weer 
hè?” Maar sperziebonen verwerkt in een salade met 
couscous en garnalen vinden ze vast erg lekker.

Kook de 400 g sperziebonen 4 min.. Bereid 200 
g couscous. Bak een lente-uitje met wat knoflook, 
peper en zout in een koekenpan. Voeg na twee min. 
350 g gepelde tijgergarnalen toe en bak ze mee. Roer 
de couscous met een vork en meng de sperziebonen 
en het garnalenmengsel erdoorheen. Voeg op het 
laatste moment een handvol verse muntblaadjes toe.

Plaats kuipplanten zoals citrusboom-
pjes, oleander, bougainville op een be-
schutte plaats in de volle zon. Bij 
voorkeur tegen een muur. Hortensia’s, 
laurier, fuchsia’s en trompetbloemen 
hebben liever wat meer schaduw. 

Zon of schaduw?

 In mijn tuin heb ik tussen de 
rozen en lavendel een hemelsblau-
we vaste geranium staan. Het is een 
prima bodembedekker en hij bloeit 
tot diep in de herfst; geranium 
Rozanne of Jolly Bee is dezelfde. 
 Als er genoeg zon komt, kweek je 

de lekkerste kruiden en groenten in 
potten en bakken op het balkon of 
terras. Denk aan tomaatjes, munt, 
tijm, basilicum, sla, worteltjes en 
zelfs boontjes met een klimrekje. 
 Fuchsia’s op het balkon of terras 

doen het langer als je de uitgebloei-
de bloemen verwijdert.

Tips voor terras, 
tuin en balkon

Lavendeldagen bij Kwekerij 
Bastin, Nieuwenhuysstraat 29, 
Aalbeek (L), 045 - 523 14 75, 
www.bastin.nl

Zomeropening buitenplaats  
De Wiersse (Achterhoek, tussen 
Vorden en Ruurlo). Open van 
10.00 tot 17.00 uur, toegang  
€ 6,50, kinderen tot 9 jaar gratis.  
www.dewiersse.nl

Bij Viva Lavandula dagelijkse 
rondleidingen tussen de 
lavendelvelden, van do t/m zo 
van 11.00 tot 14.30 uur, kosten 
€ 3 p.p., Uitendijkenweg 45, 
Marknesse, 0527 - 29 25 53. Er 
is ook een lavendelpluktuin. Kijk 
voor alle activiteiten en meer info 
op www.viva-lavandula.nl 

Midzomerplantenmarkt-
Salviadagen. Kwekerij Tuingoed 
Foltz, Hereweg 346, 9651 AT 
Meeden (Gr), 0598 - 63 50 00, 
www.tuingoedfoltz.nl

Dahlia- en zomerbollendagen  
van 10.00 tot 17.00 uur.  
Kwekerij De Boschhoeve, 
Boshoeve 3, Wolfheze (bij 
Arnhem), 026 – 482 12 31,  
www.boschoeve.nl

Demonstraties Rozen oculeren. 
Op beide dagen zijn onderstam-
men verkrijgbaar, zodat je thuis 
zelf met deze techniek aan de 
slag kunt. Start: 12.00 en 14.00 
uur, duur: 30 min.. Stadskwekerij 
Zaltbommel, Omhoeken 17 
Zaltbommel, 0418 - 51 35 80, 
www.stadskwekerij.nl

Open dag in de Zomer-
bloemenpluktuin van Anne-Marie 
Fontijn. Amsteldijk Zuid 183b, 
Nes aan de Amstel, 0297 - 58 30 
55. Kijk voor meer activiteiten op 
www.zomerbloemenpluktuin.nl

De Tuinen & Arboretum 
Trompenburg staan in het teken 
van een bijzondere collectie 
dwergconiferen, Honingerdijk 
86, Rotterdam, 010 - 233 01 66, 
www.trompenburg.nl

Hartje zomer. De tuin is nu op zijn mooist en staat bomvol 
kleur, geur en fleur. We kunnen lange zomeravonden bui-
ten zitten tussen de rozen, lavendel, phloxen en lavatera’s. 
Niets is zo heerlijk als aan het eind van de dag een drankje 
te drinken en een hapje te eten tussen deze bloemen-
pracht. Maar er is ook veel werk aan de winkel deze 
maand. Er moet worden gesproeid en gesnoeid, en de  
uitgebloeide bloemen moeten worden weggehaald. Ook is 
het de tijd om te oogsten. De rode, zwarte en kruisbessen 
én de frambozen zijn rijp. Ga in je vakantie - die voor veel 
mensen halverwege deze maand begint - vooral ook tuinen 
van anderen bekijken. Zo word je geïnspireerd en kun je 
ideeën opdoen voor je eigen tuin in deze heerlijke maand.
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Handschepje € 5,99 (Gardena).
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