
Snoei bomen en 
heesters in vorm. En 
snoei sterk groeien

de klimmers zoals 
blauwe regen, druif 

en klimop terug.

Zelf zaaien blijft 
stimulerend. Aller lei 

perkplanten en 
vroege groenten 
kunnen nu onder 

glas worden gezaaid.

Gereedschap 
schoon  maken, re
pareren en met olie 
insmeren. Schut

tingen en schuurtje 
repareren.

Wit-grijs
Winterboeketten met 
veel witte of witroze 
tulpen combineren 
 geweldig met grijs 
 eucalyptusblad of de 
zilvergrijze bolletjes 
van de Leucadendron 
en/of de blauwe bessen 
van de Viburnum 
struik.

Januari

Plannen maken voor 
de zomertuin en 

 alvast zaden en 
zomerbollen 

 uitzoeken in boeken 
en catalogi.

Deze maand doen:

Tuinvogels live te zien via een 
24-uurs webcam in de  wintertuin 
op www. beleefdewinter.nl.

1. Sneeuwklokjes: rooi na de bloei  
de bolletjes voorzichtig, trek ze van  
elkaar los en plant ze opnieuw in  
kleine groepjes. Na enkele jaren heb  
je een tuin vol sneeuwklokjes.
2. Ik heb in mijn tuin de Prunus sub-
hitella. Zo leuk, een Prunus die in de 
winter bloeit. En natuurlijk is er eind 
januari de Helleborus niger met prach-
tig witte bloemen. Een echte schil-
dersbloem met decoratief blad. 
3. Haal de vroege winterbloeiers,  
zoals Forsythia, winterjasmijn en 
Hamamelis (ruikt heerlijk!), alvast  
naar binnen. 

Grootse verzameling toverhaze-
laars bekijken bij de Hamamelis 
Feesten in het Arboretum, Heuvel 
2 te Kalmthout (België). Op zon-
dag is er elk uur een wandeling 
met een gids. www.hamamelis.
be 0032 - 36 66 67 41.
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Tussen 14.00 en 15.30 uur op 
zoek naar dierensporen in Gooi 
en Vechtstreek. Vertrekpunt: 
Noordereinde 54b, ’s-Graveland. 
Aanmelden via 035 - 656 30 80.

Om 14.00 uur start bij ’t Schip
pers huus een wandeling over 
Wieringen. € 30 incl. maaltijd en 
verhalen. Bel: 06 - 51 80 65 81.

Workshop wintergroenten in de 
Hortus Botanicus Leiden van 
14.00 tot 16.00 uur door Taco 
IJzerman van De ommuurde tuin. 
Aanmelden: via www. 
hortusleiden.nl.

Winter- en watervogelexcursie 
in Zeeland. Opgeven voor 
8  januari bij Jos van Oostveen 
06 - 23 46 02 36.

          Jannekes groen
      kalender

Winterwandeling in de Nationale 
Plantentuin van België. Nieuwe-
laan 38, Meise. info@br.fgov.be

Help de vogels de winter door-
komen op Vette Vogeldag, vanuit  
Bezoe kers centrum Natuur  
monu men ten, Oisterwijk, 013 - 
523 18 00. Kinderen van leden 
€ 4,50, van niet-leden € 7,50. 
(Groot) ouders mogen gratis mee.

Na de decemberdrukte nu de stilte van 
januari. Ook de tuin is in winterslaap. 
Tijd om alvast plannen te maken voor 
het nieuwe tuinjaar. De planten die nu 
bloeien, krijgen extra aandacht in deze 
saaie maand. Een met sneeuw bedekte 
tuin ziet er prachtig uit. Bovendien: de 
sneeuw beschermt de planten tegen 
vorst en koude wind en helpt onge-
dierte en ziektes te bestrijden. Gelukkig 
staan eind deze maand alweer de 
sneeuwklokjes, de winterakonieten  
en de heerlijk geurende toverhazelaar 
(Hamamelis) uitbundig te bloeien. Janneke is biologe en botanisch tekenaar.

www.jannekebrinkmansalentijn.nl

Winterbloeiers
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Snoeiworkshop voor vrucht-
bomen bij kwekerij de Vrolijke 
Noot in Wapserveen. Info:  
www.devrolijkenoot.nl,  
0521 - 32 15 80.

21
Jan

29

dagje (of weekendje) fietsen. de 
Oostelijke Graafschaproute van 
53 km ( minder of meer kan ook) 
langs kastelen en door de uitge-
strekte  bossen rond Lochem. 
Info: www.vvvlochem.nl.

22
Jan

Jan

Jan

26 feb

Tafereeltje
Terras en tuintafel zijn toonplekken bij 
uitstek in de rustige wintertuin. Potten 
in verschillende maten met bijvoor-
beeld winterheide, witte Helleborus, 
witte  bessen en een kleine Yucca  
(palmlelie) combineer je met grote  
en kleine denneappels. Het is een 
sprookje als ertussen in een lantaarn 
een waxinelichtje staat. Met een klein 
laagje (kunst)sneeuw eroverheen is  
het helemaal een sfeervol stilleven.m
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Keukentip
Wintergroente knolselderij is lekker in 
de erwtensoep of gepureerd met 
aard appelen. Ook heerlijk en makke-
lijk te maken is knolselderijcrème. 
Kook de knol in stukjes gaar in melk, 
room, water en zout. Vocht afgieten 
en opvangen. Met een keukenmachine 
of staafmixer de knolstukjes glad 
draaien en beetjes vocht en room  
toevoegen, totdat je een mooie gladde 
crème krijgt. Breng op smaak met 
peper, zout en een paar druppels truf-
felolie. Eventueel (wel duur) garneren 
met geschaafde verse truffel. Lekker 
met verse vis en groene groente en 
een glas kruidige witte wijn.

Kuipplanten die 
 binnen zijn gezet niet 

vergeten en een klein 
beetje water te 
geven af en toe.
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