
Tuinendag  
zondag 8 juli 2018 

 

Jullie worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de tuinendag 2018.. Er zijn 4 tuinen 

te bezichtigen. Dat zijn de tuinen van Truus Steinmetz, Ronald Starrenburg en Gerja van 

Hunen, Jan en Map ter Vrugt en Wout en Ferry Antheunis . 

Als introductie vertellen de eigenaren in het kort iets over hun tuin. 

 

De tuin van Truus Steinmetz 

In 1996 zijn we van Gagelveld 16 naar Gagelveld 17 verhuisd , dat betekende dat er al een tuin 

was naar inzicht van de vorige bewoners. Heel lastig, vol geplant met coniferen en waar begin 

je dan het eerste aan? 

Voor en na verdwenen de coniferen, daarvoor in de plaats  kwamen hagen en verdween er 

steeds  meer gras (stiekem, mijn man hield van gras) en ik van planten dus werden de borders 

dieper. Er was geen vast omlijnd plan, maar sommige planten  en struiken werden de basis 

zoals: rododendrons, taxushagen, buxusstruiken en hagen, varens en hosta’s. 

Ik kwam er natuurlijk ook achter dat niet iedere plant goed gedijt op elke plek en zo zijn er heel 

wat planten gekocht en ook weer verdwenen of soms toch weer iets anders voor in de plaats 

gekomen. 

Elk jaar is het weer een gevecht met de ongewenste vegetatie zoals: zevenblad en rode klaver, 

maar het is nog in de hand te houden. 

Met de komst van de kleinkinderen is de tuin uitgebreid met een kabouter pad, zandbak en 

schommels. Met alle paadjes en fonteintje is het voor hen een paradijsje. 

Mijn tuin valt niet onder een bepaalde stijl, maar ik geniet van alles wat de natuur mij te bieden 

heeft. In elk geval voelen ook vogels zoals: de bonte- en groene specht, muurkruiper, 

boomklever, roodborstje, vink, mees, merel, winterkoninkje, mus en natuurlijk ook de kraai en 

de kou zich hier thuis. Van harte welkom op Gagelveld 17. 

 

De tuin van Gerja van Hunen en Ronald Starrenburg 

In 2008 lieten we ons oog vallen op het huis aan de Bloemenstraat. Het was nieuw gebouwd 

en nagenoeg klaar. Een tuin was er niet, tenzij je de zandvlakte achter het huis als tuin wilde 

betitelen. De onderhandelingen over de koop namen relatief veel tijd in beslag. In die tijd 

maakten we plannen voor een verbouwing en lieten we onze gedachten gaan over de inrichting 

van de tuin. Als tuinliefhebbers namen we het ontwerp zelf ter hand. Erg leuk om te doen. Zo 

kon het gebeuren dat we het tuinontwerp klaar hadden, nog voordat de koopakte gepasseerd 



was. De ontwerptekening van Frans Kerkhof voor de verbouwing gebruikten we als 

onderlegger. Het perceel, dat niet heel groot is, leende zich voor compartimentering. Zo 

kwamen we op een voor-/zij tuin, een terras met vijver, een midden tuin en een 

achter(terras)tuin met overkapping en vijver. Let wel! Vijvers zonder vissen. Hoogteverschillen 

wilden we er in. Niet veel, maar toch genoeg om de compartimenten te benadrukken. Een 

hovenier heeft het grote werk gedaan. Er zijn 10 vrachtwagens grond verplaatst op het perceel. 

Na het grote werk zijn we zelf aan de slag gegaan. Beplantingsplan, inrichting van de borders, 

hellingbanen en trappen, klein straatwerk, 10 m3 split. De tuin is in fasen gerealiseerd. We 

hebben er zo'n 2 jaar over gedaan. Gerja is meer de plantenkenner en Ronald gaat meer voor 

het grove werk. Alhoewel we daarna best wel "stram" kunnen zijn is een dagje tuinieren voor 

ons een dagje ontspanning. Verder kijken we steeds opnieuw met bewondering naar de cyclus 

die de tuin elk jaar doorloopt. We genieten van ons eigen stukje flora en fauna. Nu de tuin 

volgroeid is zijn we toe aan wat grotere ingrepen. Die smeren we uit over dit jaar. Genoeg te 

doen nog, maar dat is geen reden om de tuin niet open te stellen. Leuk dat jullie komen. 

 

 

De tuin van Map en Jan ter Vrugt 

Map en ik hebben in diverse landen gewoond met verschillende klimaten. Overal waar we 

woonden heb ik met plezier getuinierd ! Daarom zullen bezoekers ook exoten in onze tuin 

tegenkomen die zich aangepast hebben aan ons Milsbeeks klimaat.  

Als rijstagronoom heb ik geprobeerd om met enige fantasie rijstterrassen in de borders te 

creëren. D.w.z. dat je geregeld 3 opeen volgende planthoogtes in de borders ziet, direct 

aansluitend aan het gazon. 

Verder zul je het van mijn tekst en uitleg moeten hebben. Tot ziens op 8 juli. 

 

De tuin van Wout en Ferry Antheunis 

Te groot om alles precies en geordend op te zetten vandaar de aanleg van een paar vijvers 

een gazon, uiteraard een terras en verder binnen de “perken ”uiteraard zoveel mogelijk de 

natuur zijn gang laten gaan. 

De tuin bestaat voor een gedeelte uit bos, voornamelijk inlandse eiken, grenst aan de Mookse 

plassen en levert ons een vrij en onafhankelijk vakantiegevoel op, ’s zomers kan er 

gezwommen worden en lang, lang geleden kon er ook nog getennist worden, een activiteit 

waar zelfs onze Theo destijds aan deelnam. 

Van harte welkom. 

 
 
 

 

Huishoudelijke informatie 
Op zondag 8 juli beginnen we om 13.30 uur en we sluiten deze middag af onder het genot van 
een glaasje in een van de tuinen om ± 18.00 uur.  
Inschrijven tot uiterlijk 30 juni door een mailtje te sturen naar Theo Horbach tihorbach@ziggo.nl 
met gelijktijdig € 3,00 over te maken naar rekening NL91RABO0106059866 t.n.v. Sociëteit 
Jansberg te Milsbeek o.v.v. tuinendag 2018.   
Iedereen die zich inschrijft krijgt 2 of 3 juli bericht hoe de dag wordt ingevuld.  
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