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Deze maand doen:

Janneke is biologe en botanisch tekenaar.
www.jannekebrinkmansalentijn.nl
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Superpotje
Door de zachte smaak vinden kinderen spinazie vaak 
lekker. Onze kinderen kregen een spinazieprakje als 
eerste vaste hapje. Supergezond door de rijkdom aan 
ijzer, kalium en calcium.
Maak een aardappelpuree van (500 g) aardappels op 
gebruikelijke wijze. Was de spinazie (300 g) en rucola 
(400 g) en snijd het blad grof. Bak de gekruide kipblok-
jes in de boter of olie. Schep de rauwe spinazie en 
rucola door de warme aardappelpuree en meng met  
zo veel bouillon tot de stamppot smeuïg is. Breng op 
smaak met zout en peper. Schep de stamppot op de 
borden en verdeel de kipblokjes erover. Blus het bak-
vet af met bouillon en schep een paar lepels van deze 
jus over de kip. Garneer met crème fraîche. 
Als variatie kun je de kip ook met cajunkruiden op 
smaak brengen.

Spinazie-rucola 
stamppotje met  
kipblokjes

Codiaeum 
Woonplant van  

de maand. 
Meer info op  

www.mooiwatplantendoen.nl

Breng 
plantensteunen aan, 

dan zijn ze straks 
onzichtbaar 

begroeid.

Maak het terras  
en de paadjes  
lekker schoon: 
algen, mos en 

onkruid 
verwijderen!

Bijna alle heerlijke 
groenten kunnen de 

tweede helft van 
april ter plaatse in 

de volle grond 
worden gezaaid. 

Knolbegonia’s 
poten als plantje? 
Ik doe het al jaren, 
grote witte met een 
geel hart of kleine 
roze. Ze bloeien tot 

diep in de herfst. 

Hang met Pasen 
gekleurde eieren 

aan linten in  
bloesem- of  

magnoliatakken. 

Nieuwe bank?
Geef de tuinbank een likje verf.
Lattenbank (Hillhout).

Kleur roze Hydrangea  
macrophylla en de variëteiten 
van de Hydrangea serrata blauw 
door er in de komende weken  
maximaal 40 gram aluminium-
sulfaat bij te strooien. Kant-en-
klaar in zakjes te koop (Pokon).
Kijk bij zieke planten op de 
Beeldbank ziekten, plagen  
& onkruiden van Praktijk-
onderzoek Plant & Omgeving 
(Wageningen UR). http:// 
databank.groenkennisnet.nl/
index.htm. 

Tips:

In april kan het nog heel koud zijn, hard regenen en soms zelfs 
nog een beetje sneeuwen. Maar af en toe is het ook al heerlijk 
weer en kunnen we naar buiten. De tuin is opwindend deze 
maand, want alles wordt ineens groen en schiet de grond uit. 
We worden beloond met veel roze en witte bloesempracht van 
de sierkers en de sneeuwwitte bloemetjes van het krenten-
boompje. Na half april gaan de seringen bloeien en staan de 
rododendrons in de knop. Er is een overvloed aan bolbloemen. 
Zaaien en planten kan nu ook en sommige vaste planten kun-
nen de grond in zoals mijn favoriete wolfsmelk (Euphor bia)  
en vrouwenmantel (Alchemilla mollis). Het gras mag weer 
worden gemaaid en als het niet meer vriest kunnen er potten 
naar buiten. En vergeet vooral niet wat hyacinten en  
lelietjes-van-dalen in huis te zetten.

Lentemarkt
Dit jaar extra aandacht voor de 
collectie salomonszegels. Kijk 
voor overige deelnemers op de 
website. 
www.boschhoeve.nl

Workshops 
Hanging Baskets maken bij 
Kwekerij Morning Glory in 
Aalsmeer. Je maakt zelf een 
Engelse hangmand in ca. 2,5 uur. 
€ 45, inclusief hangmand, materi-
aal en zo’n 20 planten. Aanmelden 
via info@morningglory.nl.
www.kwekerijmorningglory.nl

Bloeiende Bostuindag
Bij kwekerij en open tuin De 
Warande in Laag Keppel kun je 
langs slingerende wandelpaadjes 
genieten van heel veel mooie , 
bloeiende planten in de bostuin. 
www.dewarande.nl

Zomerbollenweekend
Een weekend zomerse bollen 
kijken in Keukenhof te Lisse. 
www.keukenhof.nl 

Noordelijke Kwekerijendagen
Inspiratie opdoen met bijzondere 
planten, tuinkunst en tuinbeno-
digdheden op tuingoed Foltz in 
Meeden (Glr).
www.tuingoedfoltz.nl

Rozendagen
Biologische rozenkwekerij De 
Bierkreek uit Zeeland presenteert 
een selectie rozen. De Belgische 
kweker Peter Bauwens is er met 
zaden en planten van groenten en 
kruiden. Er zijn snoeidemonstra-
ties en er is voorlichting over het 
tuinonderhoud. http://hettuin-
padop.nl/event/rozendagen.

De tulp, wild en verleidelijk
De hele maand staat de 
Amsterdamse Hortus in het teken 
van de tulp. Ruim veertig wilde en 
gecultiveerde varianten zijn in de 
tuin te zien. www.dehortus.nl

Kijk op de boer - Agrarische 
 bedrijven op Goeree-Overflakkee 
zetten hun deuren open.
www.kijkbijdeboer.nl

Reuze kunststof gieter 
Lungo (via Fonq).
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