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Tijd voor
vrolijkheid
S A M E N  G E N I E T E N  V A N  D E

L A N G S T E  D A G E N

Net toen we om het hardst riepen dat het nooit
gedaan ging zijn, was het er: perspectief. Uitzicht
op versoepelingen. Zicht op een 'normaler' leven.
We mogen weer samen winkelen in plaats van
solo. En dat shoppen hoeft ook niet meer 'rap rap'
te gaan. 
We hebben eindelijk de kans om aan vrienden en
familie de vruchten te tonen van een jaar lang
zwoegen in de tuin. Tijdens een BBQ'ke
bijvoorbeeld, of misschien zelfs al tijdens een
tuinfeest(je) later deze zomer. Reden te meer om
huis en tuin klaar te maken voor een wedstrijdje
kub met familie en vrienden, gevolgd door een
mojito met munt uit eigen tuin. 
Sommigen onder ons hebben de vakantie al
geboekt. Daarvoor hebben we een massa tips in
huis, om te vermijden dat je je tuin na de vakantie
droog en doods aantreft. Kies je dit jaar voor een
staycation in eigen huis (en tuin)? Ons
assortiment boordevol zomerpromo's en Zuiderse
planten, brengt sowieso sfeer in huis. 
Kortom, zoveel redenen om langs te komen. Om
er samen de allerbeste zomer van te maken. 

Franky, Kristine, Tijs & Lien



De zomer, het seizoen waarin je letterlijk de vruchten
van je arbeid kan plukken. Niets fijner dan enkele
dagen te gluren naar je tomaatjes en aardbeien die
langzaam roder worden. Om ze op hun toppunt te
plukken en rechtstreeks van de plant te eten. Met de
smaak van de zon overduidelijk aanwezig. Welke
groente en fruit kan je verwachten te oogsten?
Vanaf juli zijn er al courgettes en knoflook, maar ook
diverse soorten sla, snijbonen en spinazie. 

Snoepen uit
eigen tuin

 In augustus komt daar nog heel wat lekkers bij. Frisse
komkommers en heerlijke paprika's zorgen voor een rijk
gevulde tafel aan bijgerechten bij de BBQ. Niets leuker dan
tegen je gasten vertellen dat alles zelfgekweekt is, toch?
Daarnaast kan je ook radijsjes oogsten, ideaal voor een
afwisselende lunch als je tijdens de zomermaanden toch
gaat werken. De tomaten zijn elke zomer weer iets om naar
uit te kijken: van flinke vleestomaten voor de spaghettisaus
tot kleine kersentomaatjes om van te snoepen. 
Qua fruit zijn de zomermaanden een waar festijn. Aardbeien,
frambozen en allerlei bessen, maar ook kersen, blauwe
bessen en druiven kan je volop oogsten. 
Daarnaast zijn er ook nog tal van kruiden, die je in de zomer
kan plukken om je gerechten een verrassende of
authentieke twist te geven. 
Onze grootste tip? Maak van het oogsten een waar
ontspanningsmomentje. 's Morgens even controleren welke
vruchten rijp zijn alvorens de rush van de dag weer begint.
Een moestuin onderhouden verandert al snel in een
zenmomentje...



Een uitzonderlijk pareltje
 Af en toe zetten we hier graag een bijzondere plant in de kijker: vandaag is dat de Euphorbia

neokaessneri. Een moeilijke Latijnse naam, voor een plant die helemaal niet zo moeilijk te verzorgen
is. Hij stelt de eisen van een vetplant en heeft dus weinig water nodig. Zowel plekken met wat zon als
semi-schaduw zijn goed. Als je hem goed verzorgt, zal je merken dat er al snel nieuwe bloemetjes te
voorschijn komen, waaruit er telkens twee nieuwe verschijnen. Een bijzonder fenonmeen, wat hem tot
een echte blikvanger maakt. 



SOS groen
P L A N T E N

O N D E R H O U D

T I J D E N S  J E

V A K A N T I E

De afgelopen maanden, is je
plantenverzameling wellicht flink gegroeid. Of
misschien ben je al jaren een fervente (kamer)
tuinier. Nu we stilaan weer op reis mogen,
dringt de vraag zich hoe dan ook op: wat doe je
met je planten als je (lang) van huis bent?

Ben je een weekendje weg is er meestal geen
probleem. Voor langere periodes, is het handig aan
buren, familie of vrienden te vragen elke paar dagen
even langs te komen.  Vergeet niet, in dat geval, een
duidelijk lijstje te maken met de water- en
lichtbehoeften van je groene vrienden. Zo voorkom je
schuldgevoelens bij de verzorger in kwestie als ie er
eentje om zeep helpt. Of geef op voorhand een kleine
rondleiding met wat richtlijnen en leg het juiste
materiaal op een goed zichtbare plek neer. 

Je kan zelf ook al wat voorzorgsmaatregelen
nemen. Zet geen planten op plekken waar de zon
volop kan gaan schijnen. En zorg ervoor dat je je
planten nog eens goed van vocht voorziet. Geef
geen voeding, want dan hebben ze ook meer water
nodig! Daarnaast bestaan er bewateringssystemen,
zoals de aquasystemen van Elho. Daarmee voorzie
je je het groen van een voorraadje water, dat ze naar
behoefte kunnen opnemen. Zo kunnen ze net iets
langer zonder. 



Zomerse PROMO's
V O O R  Z O N N I G  P L E Z I E R

Deze zomer plannen we flink wat leuke promo's voor de thuisblijvers. Of voor wie tussen de
kampen/vakanties/wandelingen door op zoek is naar flink wat plezier in eigen tuin. Momenteel kan je
bijvoorbeeld al een leuk bistrosetje in onze zaak vinden. Dé hit van de afgelopen dagen, waren deze
reuzeraketten. Heel tof voor de kleintjes om de eerste badminton of tennisstapjes te zetten. Maar ook
voor wie zich na een te late BBQ met bijhorende drankjes weer helemaal kind voelt. Door de grote
ballen en badmintonshuttles, sla je zelfs in de kleine uurtjes nog raak!



Middeltjes
tegen muggen
N A T U U R L I J K E  A F W E E R

Zowel in de apotheek als in de supermarkt, wemelt
het van de muggensprays en sticks. Gelukkig
bestaan er daarnaast ook heel wat natuurlijke
middeltjes om muggen af te weren. 
Muggen kunnen niet tegen citroen: dat is voor de
meeste mensen intussen geen geheim meer. Planten
die deze typische geur verspreiden zijn onder andere
citroenkruid (Artemisia abrotanum ‘Lemon’),
citroengras (Cymbopogon citratus) of citroenmelisse
(Melissa officinalis)
Daarnaast zijn er ook veel andere kruiden die een
geur verspreiden die muggen niet verdragen.
Sommigen heb je misschien zelf al in de tuin staan,
zoals rozemarijn, basilicum en munt. Pluk
bijvoorbeeld eens enkele takjes rozemarijn en gooi
die op de BBQ als die nog warm is. Dat verjaagt
muggen en wespen. 
Lavendel is nog een geur waar muggen niet tegen
kunnen omdat het hun geurvermogen vermindert.
Gebruik dus gerust enkele takjes van je
lavendelplant als afweermiddel, of droog de
lavendel aan het einde van het seizoen om
geurzakjes mee te maken. 
Ook kattenkruid een goede optie. Het verspreidt een
citroen- en muntachtige geur en het aanwezige
nepetalacton weert ook muggen af. Met kattenkruid,
maak je dus niet alleen je viervoeter, maar ook jezelf
blij!



COMPANION
PLANTING
J E  T U I N K R U I D E N  W O R D E N

B B F ' S

Sommige mensen slurpen energie op, terwijl
anderen je net een boost lijken te geven. Dat
werkt bij planten net zo! Sommige grote
planten ondersteunen kleinere in de groei.
Of je kan bepaalde planten gebruiken om
insecten of schimmels bij anderen af te 

Ook bij de tuinkruiden, kunnen we heel wat planten
onderscheiden die elkaar ondersteunen. Een mooi
voorbeeld daarvan is salie, dat je in de buurt van je
rozemarijn kan planten. Die eerste zorgt namelijk
voor de afweer van allerlei beestjes die het
traditioneel op rozemarijn gemunt hebben. Zo
vormen deze twee een prachtig paar. Opposites
attract. 
Een ander mooi koppel, zijn bieslook en rozen. Het
kruid houdt de schimmels weg. 

Bieslook kan je ook bij je tomatenplanten
plaatsen om bladluizen tegen te gaan. Als je niet
van bieslook houdt, kan je trouwens ook voor
basilicum kiezen. Dat heeft hetzelfde effect! 
Een laatste mooi koppel vormen
komkommerkruid en aardbeien. De kleine
bloemetjes van het kruid trekken bijen en
sluipwespen aan, die ongewenste beestjes, zoals
de koolrups en de larve van de witte vlieg, op
afstand houden of ze verslinden.



Water
E L K E  D R U P P E L  T E L T

Na de droogte vorig jaar, voelden we dat heel
wat klanten op zoek waren naar systemen om
regenwater op te vangen om hun tuin te
besproeien. Een uitstekend idee! Daarnaast
geven we hier nog wat tips mee om water te
besparen in jouw tuin. 

Water besparen begint bij de keuze voor de juiste
planten. Als je dorstige planten op een zonnige plek
plaatst, zal je veel meer water nodig hebben.
Informeer je vooraf over de licht- en waterbehoefte.
Heb je nog ergens een plekje vrij? Breng ons een
bezoekje en breng een foto/info mee zodat wij je een
goede plant kunnen aanraden. 
Daarnaast helpt het om een bodembedekker zoals
boomschors tussen je planten te strooien. Daarmee

Voorkom je dat het water snel verdampt op
warmere dagen. 
Een regel uit de 'goede oude tijd'. Geef je planten
liever eenmaal per week flink wat water, dan elke
dag een beetje. Zo 'train' je ze als het ware om met
de droogte om te kunnen. Hun wortels zullen vanaf
het begin dieper groeien om water te zoeken en dat
zal je later flink wat werk besparen. 
En tot slot kan een regenton helpen. Na elk zomers
onweer is die sowieso weer aangevuld!



Cosy
E E N  T U I N  V O L  G E Z E L L I G H E I D

Uit onderzoek blijkt dat de meeste Vlamingen op zoek zijn naar een tuin die niet zo 'rechttoe,
rechtaan' is. Ze willen geen grasvlakte, maar liever wat verborgen hoekjes en interessante gezellige
plekjes. Comfortabel meubilair met een hoekje af, kan een eerste stap zijn. Informeer je daarnaast
over feeërieke verlichting of een vuurschaal. Daarnaast brengen waterelementen zoals vijvers of
fonteintjes ook steeds een gezellige toets met zich mee. Zo krijg je een tuin vol leven en gezelligheid. 



Reistip
B A M B O U S E R A I E  V A N

P R A F R A N C E

Nu we stilaan weer het land uit mogen, geven we
graag een reistip mee voor wie dit jaar richting
Frankrijk trekt: het beroemde bamboebos van
Prafrance. 
Deze magische botanische tuin is gelegen vlakbij
Anduze, in het Zuiden van Frankrijk. Het is een
wonderlijke exotische tuin met de nadruk op
bamboe. Dat betekent echter niet dat deze tuin
eentonig aandoet. Voor de liefhebbers van het
Verre Oosten is er bijvoorbeeld heel wat te zien
zoals de Japanse zentuin en het dal van de Draak.
Daarnaast vind je er serres vol exotische bloemen,
een Laotiaans dorp met typische huizen van
bamboe,... De watertuin biedt ook voor de
kleinsten heel wat plezier. Waterlelies en lotussen
bepalen er het zicht! 
Deze tuin vormt een ware ode aan de natuur en
staat daardoor hoog op het verlanglijstje van heel
wat groenfanaten. Naast bamboe van meer dan 20
meter, vind je er ook eeuwenoude sequoia’s,
verschillende soorten Ginkgo biloba (Japanse
notenboom), bananenbomen, palmbomen,
Japanse esdoorns, camelia’s, magnolia’s en tal
van andere zeldzame planten. Ongetwijfeld een
bezoekje waard!

https://sites-touristiques-gard.fr/listing/la-bambouseraie-de-prafrance/
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