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Janneke is biologe en 
botanisch tekenaar.

www.jannekebrinkmansalentijn.nl

Franciscus de Geest schilderde 
in de zeventiende eeuw een  
boek vol bloemen, Het florilegium.  
Dat is te zien in het Tresoar 
Letter kundig Centrum in 
Leeuwarden, waar ook de ten
toonstelling Dé Leeuwarder bloem 
van kunstenares Marin Leus 
plaatsvindt. www.tresoar.nl

nov

Volkstuinvakbeurs voor hobby
tuinders. Deze unieke en eigentijd
se beurs is in de Americahal in 
Apeldoorn, van 10.30  18.00 uur. 
www.groenepassie.nl

nov
22/m24

Kerstcreaties in de Brabanthallen 
in Den Bosch tijdens de Kerst-  
en feestbeurs met het thema 
nostalgie. Kaartenverkoop aan de 
kassa. Op www.kerstcreaties.nl 
vind je een kortingsbon.

nov dec
28 t/m1

Op de laatste open woensdag van 
het jaar kunnen kinderen taartjes 
voor de vogels maken in de Hortus 
Botanicus van Utrecht. Opgeven: 
botanische.tuinen@uu.nl of 030  
253 18 26. € 5, 13.3015.30 uur. 

nov
27

Bomen planten op Bomen voor 
het leven dag. Mensen die over
leden zijn door kanker worden 
herdacht met het planten van 
bomen in het Koningin 
Wilhelmina Park in Dronten. 

nov
23

Brocante voor binnen en buiten 
en wintergroene planten op 
Tuingoed Foltz in Groningen. Voor 
informatie: www.tuingoedfoltz.nl. 

nov
16 -17

nov

15, 16, 
18

nov

Spirit of Winter Fair bij Paleis  
het Loo, Apeldoorn. Informatie  
en korting in de voorverkoop:  
www.spiritofwinter.nl

13t/m17

Fruitshow met meer dan duizend 
fruitrassen. Gratis proeven! 
Georganiseerd door de Stichting 
Behoud en Bevordering 
Fruitcultuur. www.tolderas.nl

nov
9

Maak de vijver 
schoon als het 
nog niet vriest; 
verwijder afge-
waaid blad en 
plantendelen.

Maak vogelvoeder-
plekken, bij voor-

beeld vetpotjes, 
pindaslingers en 
een waterbakje.

Pak tijdens vorst 
kwetsbare bomen in 
en laat planten, als 
het kan, overwinte-
ren in een vorstvrije 

ruimte.

 Plant, zolang het 
niet vriest of 

sneeuwt, nog 
jonge fruitbomen. 

Hiervan kun  
je dan met een 

beetje geluk in de 
komende zomer al 

oogsten.
Fruitboompje € 31,95  

(minitree.nl).

Landleven in de stad van Alex 
Mitchell staat vol ideeën waar ie-
dereen iets aan heeft: kleine projec-
ten voor een vrije zaterdagochtend, 
praktische adviezen en inspirerende 
verhalen van bushaltetuiniers, 
stadsboeren en imkers die actief zijn 
op het dak. Alex Mitchell laat zien 
hoe eenvoudig onze stadse omge-
ving kan worden getransformeerd 
tot iets landelijks en hoe fijn het is  
je aan te sluiten bij de zogenoemde 
‘rurbanistische revolutie’. 
Benieuwd geworden? 
Landleven in de stad € 19,95 (Fontaine Uitgevers).

Plannen maken  
in de winter

Snoei bomen 
voor de laatste 
keer nog bij en 

verwijder zieke of 
dode takken.

Pompoensoep
Bevat veel ijzer, vitamine C en caroteen. Lekker 
voor na het tuinieren! Snijd de inhoud van een 
pompoen in stukjes en verwijder pitten en draden. 
Braad 2 sjalotjes licht aan, doe er stukjes pom-
poen en 750 ml kippenbouillon bij en laat in onge-
veer 15 minuten zachtjes gaar koken. Pureer met 
de blender of staafmixer, voeg 250 ml room en 
een eetlepel mosterd toe en garneer met fijnge-
sneden koriander of bieslook. 
Is de pompoen voorzichtig uitgehold en de schil 
nog intact, dan kunnen de kinderen hem gebruiken 
als lantaarntje tijdens Sint Maarten (11 november).

 Ruim lekker op, 
sluit de tuinkraan 
af, maak dakgoten 

schoon en koop 
winterharde en 
-groene planten.

Makkelijke  
pompoensoep (met 
mosterd en room)

Het wordt kouder en donkerder, de meeste planten zijn  
uitgebloeid. De tuin winterklaar maken hoeft niet, maar 
geeft wel een goed gevoel. In het vroege voorjaar kun je  
dan weer ‘schoon’ beginnen, zonder eerst de rommel op te 
ruimen. Na gedane arbeid is het goed toeven in een luie stoel 
bij de open haard of aan een lekker leestafeltje met een glas 
wijn en een heerlijke stevige wintersoep. Genoeg tijd om 
(tuin)boeken te lezen en plannen te maken voor het nieuwe 
tuinjaar. Misschien is het een idee om op zoek te gaan naar 
een mooi kunstwerkje voor in de tuin. Met het groen vormt 
dat vaak een prachtige combinatie. De zachte lijnen van de 
natuur combineren prima met harde materialen zoals steen 
of brons. Er is dus genoeg te doen in deze saaie maand.

Rosenerine Berenice bloeit en 
geeft kleur in najaar in de tuin.

Kom je bij het opruimen van 
de tuin een egel of pad tegen, 
laat hem liggen, want die 
houdt zijn winterslaapje. Egels 
en padden helpen ons de scha-
delijke insecten op te ruimen. 
Maak voor egels hoopjes van 
takken en bladeren om in te 
kunnen slapen of zet beschut 
een egelhuisje voor ze neer. 

Workshop bloemen schilderen 
met Janneke Brinkman-
Salentijn op Margriet Winter 
Fair, van 15 t/m 21 november in 
Utrecht. 

De Bromelia is woonplant van de 
maand november: om kleur binnen te halen. 

Lantaarn  
€ 19,95 
(Intratuin).

Egelhuis € 15,95 
(LiL Esschert 
Design), www.LiL.nl

Winterslaap

Dakgootschep € 21,50 
(Wiltfang).
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