
Deze maand doen:

Lekker winters
Savooiekool is een echte wintergroente. Lekker in com-
binatie met spek of hamlappen. Verwijder de nerven en 
de harde kern van de kool en snijd hem fijn in dunne 
reepjes. Snipper 6 lenteuitjes of een gewone ui en fruit 
ze 2 min.. Voeg de kool en 1 el kerriepoeder en wat water 
of melk toe en laat het geheel kort gaar worden tot de 
kool net zacht en nog een beetje knapperig is. Laat vooral 
niet doorkoken. Stoof je vlees op de gebruikelijke wijze 
gaar en verwarm eventueel wat stukjes ananas mee. 
Breng het geheel met tomatenpuree, zout en peper op 
smaak. Giet de kool af en voeg wat room en eventueel 
kokosmelk toe en breng op smaak met zout en kerrie-
poeder. Serveer met gekookte aardappels in de schil. 

Koop nu Amaryllis met een flinke 
bos wortels eraan, pot ’m op en 
zet op een warme plek. Snijd na 
de bloei de bloem af, geef water 
en voeg plantenvoedsel toe. Het 
blad helpt reservevoedsel in de 
bol op te slaan. Vanaf september 
geen water meer geven zodat het 
blad verdroogt. Volgend jaar 
januari bloeit de amaryllis weer. 

Keukentip: 
savooiekool 
met kerrie en 
hamlapjes

Zo veel keus!

Amaryllis-tijd!
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Door de grote 
keuze aan kleu-
ren zijn tulpen 
aan elk interi-
eur aan te pas-
sen. Voor een fel 
of pastelkleurig 
 accent.
 

Kleur- 
pracht

Knip het oude en 
lelijke blad van de 

helleborus weg 
zodat nieuw blad 

een kans krijgt. 
Eind januari gaan 
ze alweer bloeien. 

Bij strenge (nacht)
vorst de hortensia’s 
toch een beetje be-

schermen met 
juten- of 

fleecedoek. 

Schud de sneeuw 
van breekbare tak-

ken. Blijf vorst-
gevoelige planten 
beschermen tegen 

de kou.

Plannen maken 
voor het voorjaar, 
(zaad)catalogi op-

vragen, (overge-
houden) geraniums 

(perlargoniums) 
stekken.

Overwinterende 
kuipplanten af en 
toe water geven.

Niet over het gras 
lopen als het vriest 

(beschadiging).

De bubbels laten we nu maar achter ons en we gaan een 
nieuw, groen en vooral gezond jaar tegemoet. Volgens de 
trendwatchers is het reuze hip en helemaal in om een moes-
tuin te beginnen. De drukte van de stad en je werk, de romp-
slomp van alledag achter je laten om rust en stilte op te zoeken 
door met je handen lekker in de grond te wroeten om te poten, 
te zaaien en te oogsten. Bovendien is groente uit je eigen tuin 
zo veel lekkerder. En verser dan zelf geoogst is niet mogelijk. 
Supergezond én een stuk goedkoper en dat is iets wat zeker 
welkom is. Zodra het weer het toelaat, kunnen we in januari  
al voorbereidingen treffen voor een eigen moestuintje. En wie 
weet kunt u al dit jaar sla, boontjes, worteltjes en tomaten uit 
eigen tuin eten. Een heel gelukkig tuinjaar toegewenst!

Vogels kijken. Tuinvogels in de 
wintertuin zijn live te zien op de 
24-uurs webcam van 
Vogelbescherming Nederland, 
www.beleefdewinter.nl

Nationale Tuinvogeltelling. 
Doe mee, kijk op  
www.tuinvogeltelling.nl

Wintercollege. Lezing over 
‘Winterknoppen’ in de Hortus 
Botanicus, Leiden van 14.30 -
16 uur, deelname € 1,50, 
vooraf aanmelden, 
www.hortusleiden.nl

Naar Buiten. Tentoonstelling over 
stedelingen en hun buitenplaat-
sen, Museum Geelvinck Hinlopen 
Huis, Amsterdam, 020 - 715 59 
00. www.geelvinck.nl

Lokvogels. In het Natuurmuseum 
Fryslân is een tentoonstelling 
over lokvogels te zien. Schoen-
makersperk 2, Leeuwarden.
www.natuurmuseumfryslan.nl

Workshop vruchtbomensnoei in 
kwekerij De Vrolijke Noot. Van  
tevoren aanmelden. Van 9.30 tot 
12.30 uur, € 45, Oosterburenweg 
2, Wasperveen (Drenthe),  
0521 - 32 15 80,  
www.devrolijkenoot.nl

Zondagmiddagwandeling. Met 
een gids de natuur in. Aanmelden 
is niet nodig, aanvang 14.00 uur. 
Nationaal Park Dwingelderveld, 
Dwingelderveld in Drenthe. 
www.natuurmonumenten.nl

Hamamelisfeesten. In het prachti-
ge Arboretum van Kalmthout. 
Wandelen langs bloeiende 
Hamamelis (toverhazelaar) en 
andere winterplanten, elk uur 
vanaf 11.00 uur, onder leiding van 
een gids, Heuvel 3 Kalmthout, 
www.arboretumkalmthout.be

Nationale Tulpendag. Op de Dam 
in Amsterdam wordt een speciale 
tulpenpluktuin aangelegd, waar 
iedereen gratis tulpen kan pluk-
ken tussen 13.30 en 18.00 uur. 
www.mooiwatbloemendoen.nl

Tips
  Haal de takken van de kornoelje, 
hazelaar, forsythia, magnolia en 
het amandelbloesemboompje naar 
binnen. Door de hoge tempera-
turen trek je ze in bloei.
  Tuincentra en bloemenwinkels 
staan in het nieuwe jaar vol met 
voorjaarsbolletjes, haal ze naar 
binnen in bakjes of manden en zet 
ze op een niet al te warme plek. Na 
de bloei kunt u ze met blad en al in 
de tuin kwijt voor het voorjaar.
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Gieter Camilla 
€ 15,95 (Koziol).

Maak vogelhuisjes en nest-
kastjes schoon en hang ze op.

Janneke is biologe en botanisch tekenaar.
www.jannekebrinkmansalentijn.nl
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Janu ari       jannekesgroen
   kalender


