
blauwe 
druifjes

Pastinaaksoep met 
cantharellen

Fruitbomen, zoals 
appel, kers, peer  

en pruim, kunnen  
 nog gesnoeid  

worden, zolang het 
niet vriest. 

Groenblijvende en 
kuipplanten in de 
gaten houden en 

met vliesdoek be-
schermen tegen 
wind en vrieskou.

Zorg dat de  
vogels water en 
voedsel krijgen. 
Dan laten ze uw 

knoppen en bloem-
bollen met rust.

Rozen kunnen 
nog steeds worden 

geplant. Als het 
niet vriest kunt u 
ook heesters en 
bomen planten.

Gezellig 
balkonnetje
U kunt met winter-
groene dwergconife-
ren uw tafel of balkon 
weer opfleuren. Deze 
maand gaan kleine 
irisjes bloeien. Koop  
bij het tuincentrum 
potten met Iris reticu-
lata of Iris histroides. 
Bescherm ze wel tegen 
vrieskou. Ook blauwe 
druifjes, krokussen en 
anemoontjes zijn zo 
schattig in potten. Op 
een tuintafel of op het 
balkon trekken ze  
lekker veel aandacht.

Feb ruari

Keukentips
Pastinaken komen nu van het land! Smelt 
boter in een pan met dikke bodem. Toe-
voegen: pastinaken (750 g), beetje knof-
look en in stukjes: grote ui en grote krui-
mige aardappel. Goed doorroeren, onge-
veer 5 à 7 minuten bakken. Dan 1 liter 
fond of groentebouillon toevoegen en het 
roersel 20 à 30 minuten laten sudderen. 
Daarna pureren. Breng op smaak met 
peper en zout en voeg 100 ml room toe. 
Garnering: zo’n 400 gram cantharellen 
opbakken en per kom over de soep 
 verdelen. Plus wat fijn geknipte bieslook. 

Kuipplanten die 
binnen gezet  

zijn, niet vergeten  
af en toe een klein 

beetje water te 
geven. 

Rustig wandelen in de Groene 
Schatkamer van Nederland in 
het Von Gimborn Arboretum of 
met uw GPS op een navigatie-
tocht door het buitengebied van 
de Heren van Breda. Startpunt: 
NS-station Gilze-Rijen. 

Magnolia

Haal het voorjaar in huis met bloesem-
takken uit de tuin. Of bestel ze bij de 
bloemenman. (Ik bij mijn bloemen-
vrouw…) Ik doe het al jaren met  
Magnolia. Het kan natuurlijk ook met 
Prunus en Forsythia. Mandjes met witte 
Helleborus, lelietjes-van-dalen en witte 
bloesem versieren uw eettafel.

Zondagwandeling over de groene 
stadswal van Leiden. Om 12 uur 
een verhaal door Hortus-weten-
schapper prof. dr. Harm Beukers. 
Deelname € 1,50 plus entree 
Hortus. www.hortusleiden.nl 

Ag
en

dA

Warme truiendag. Allemaal  
de verwarming 1 graad lager 
 bespaart ons elk 7% energie. 

Sneeuwklokjesfeest voor lief-
hebbers van bloeiende voorjaars-
bollen en -planten. Kwekerij  
De Boschhoeve, Wolf heze, 026 - 
482 12 31, www.boschhoeve.nl

Tuinbeurs in de Veemarkthallen 
van Utrecht. Gezellige en infor-
matieve beurs.  
www.detuinbeurs.nl 

Tuin- en sfeerbeurs in de 
IJsselhallen Zwolle over tuinen, 
tuinartikelen, -meubels en -trends. 
www.tuin-sfeerbeurs.nl 

Leren tuinieren met stinsenplan-
ten bij kwekerij De Warande in 
Laag-Keppel bij Doetinchem. Er 
worden ook bos- en schaduw-
planten verkocht, 06-542 455 24. 
www.dewarande.nl

Cursus rozen snoeien in de 
stadskwekerij van Zaltbommel, 
0418 - 51 35 80.  
www.stadskwekerij.nl 

‘In de Helleborus Hemel’  
met kleurige en bijzondere 
winter rozen in de kassen bij 
Kwekerij Bastin in Aalbeel  
(Zuid-Limburg), 045 - 523 14 75. 
www.bastin.nl 

‘Tuin in de War’, (moes)tuin-
evenement met o.m. zadenruil-
beurs, workshops en veel meer, 
Kleine Koppel 40, Amersfoort.  
www.moestuinforum.nl

Februari is heerlijk rustig. Langzaam komt 
het voorjaar er weer aan en bereiden we 
ons voor op beter weer. Velen gaan deze 
maand naar een warm land om vast wat 
energie op te doen. Goed idee! In Zuid-
Frankrijk bloeit nu de mimosa en ook staan 
de cyclamen daar al in de buitenbakken. 
Enfin, bij ons thuis kunnen we nu ook al ge-
nieten van allerlei voorjaarsbloeiers zoals de 
Helleborus, krokussen en winterakonieten.Janneke is biologe en botanisch tekenaar.

www.jannekebrinkmansalentijn.nl

blij van!
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            Jannekes groen
      kalender

Deze  maand   doen:

Daar word je 
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Planten maar
•  Zilverkleurige en bonte bladhou-

dende planten zijn prachtig in de 
tuin. Neem de kardinaalshoed: 
Euyonimus fortunei ‘Emerald 
Gaiety’. Die is nu nog te planten.
•  Leuk, allemaal krokussen tussen 

heesters, bloemen en planten. 
Laat ze maar lekker verwilderen. 
Je kunt ze een beetje helpen door 
na de bloei de polletjes op te 
 graven en in kleine groepjes  
te verdelen en ze dan weer op 
 andere plekken te planten.

Valentijnsdag
14
FEB

Vergeet niet bloemen te kopen 
voor uw geliefde. 

Krokussen
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