Tuinendag
woensdag 8 juni 2022
Het is alweer vier jaar geleden dat de laatste tuinendag werd georganiseerd. De oorzaak was de
corona problematiek die alle activiteiten tegenhield. Gelukkig is de situatie zo veranderd dat we weer
van alles kunnen organiseren. Zo ook een tuinendag. Bij deze worden jullie van harte uitgenodigd om
deel te nemen aan de tuinendag 2022. Er zijn 4 tuinen te bezichtigen. Dat zijn de tuinen van Harma en
Erik Jongejan, de tuin van Gerrie en Peter de Roij, de tuin van Ineke en Theo Horbach en als laatste de
tuin van Bine van der Eijk en Jaap van der Heide. We beginnen om 13:30 uur en we sluiten deze middag
af onder het genot van een glaasje in de tuin van Biene en Jaap om ± 18:00 uur.
Als introductie vertellen de eigenaren in het kort iets over hun tuin.

De tuin van Ineke en Theo
Onze tuin in het Gagelveld is nu 44 jaar oud. Toen we hier kwamen wonen was alles nog kaal, geen
boom of plant te bekennen. In die tijd hadden wij ook weinig verstand van tuinieren. De opzet die
toen der tijd door een hovenier werd geadviseerd is nog steeds dezelfde De beplanting is in de loop
der jaren wel aangepast en we zijn best wel tevreden hoe de tuin er nu uit ziet. We streven ernaar om
op elk tijdstip van het jaar iets bloeiends te hebben in onze tuin. En dat is gelukt. Kom kijken en
beoordeel zelf. Er staat een spreuk in mijn tuin en die luidt: “Een tuin is een lust voor het oog, maar
een klus voor het leven”. Dat is ook zo. Voor jullie geldt alleen het eerste deel van de spreuk. Wij doen
wel de rest. Welkom allemaal.

De tuin van Gerrie en Peter
Het is nog niet zo lang geleden dat wij kwamen wonen in Milsbeek op het Gagelveld. Wat we
aantroffen was zand, stenen, wortels van omgehakte bomen. Zo was het! En droog als de Sahara. De
tuin is nog niet helemaal klaar, maar met planten die van droogte houden en de paardenmest komt
het langzaam goed. Vogels komen terug en de insecten hebben hun hotel. Wees welkom, koffie en
thee staan klaar met iets lekkers in huize “De Diepenkikker”.

De tuin van Harma en Erik
De tuin op Zandheide 10 is 20 jaar geleden opgezet door een echtpaar dat voorheen in Dubai woonde.
Als bioloog had ik eerder op adres Smelenhof 25 jaar een meer wilde tuin. Nu hebben we meer een
cultuurtuin, passend bij een watersysteem dat op elke plaats voorziet in besproeiing. Al het 2e jaar dat
we nu weer in Milsbeek wonen heb ik Piet Huisman, van het tuindersbedrijf, de vele cultuurbomen
laten snoeien op de Versailles-manier. Er is een centrale flinke vijver met amfibieën, die dit jaar al eind
maart eieren aan de waterplant, van de bijzondere soort Beenbreek gehecht. De zon heeft bij deze
vroege lentedagen daarbij extra hormoonproductie opgevoerd. Talrijke bolgewassen met vroege
bloeiers zijn overal tussen de houtige gewassen te vinden. Vele struiken zijn o.a. in diverse kleuren van
Rododendron. Lelie, Liguster, Hortensia, Taxus, Haagbeuk, Prunussen staan binnen perken. Ook
aardbeien kunnen we plukken. Buxus bakent de perceeltjes af.
De meest evolutionair antieke boom, de Ginkgo, staat nu in de grond na gekweekt te zijn in een
bloempot. In potten staan eigen gekweekte appel, peer, en ook van diverse rassen. Zelfgekweekte
soorten kunnen bij belangstelling ook geschonken worden. Misschien zelfs geruild.

De tuin van Bine en Jaap
Aan de Langstraat, naast de Tielebeek ligt de tuin van Jaap en Bine. De voorzijde van de tuin is
onderdeel van de strook eikenbos die oorspronkelijk langs de Langstraat lag. Hier is door het planten
van bollen en bosplanten met name in het voorjaar van alles aan de hand. In de zomer nemen de
varens het over en is het een schaduwrijke en koelere oase.
Verder van de Langstraat af ligt het huis en is een deel van de oorspronkelijke tuinbeplanting uit de
jaren 60 nog terug te vinden: een grote ceder, een Taxushaag en diverse Rododendrons, Viburnums,
Laurieren en Skimmia's.

Achter het huis ligt de nieuwe uitbreiding, die bij de beekrestauratie beschikbaar is gekomen. Dit is
een grote graspartij, omzoomd door bloemenborders en struikbeplanting. Deze uitbreiding is nu in
haar derde jaar en begint duidelijk structuur en body te krijgen.
Wandel gerust rond, sta of zit even stil op een van de vele zitjes en terrassen rond het huis en geniet
van de verscheidenheid.

