
Herfst Fair in de tuinen en 
orangerie van kasteel Ruurlo.
www.orangerie-ruurlo.nl

Rozen planten

Leuk om in een glazen 
pot cadeau te doen.Anders dan in de zomer zijn het nu 

vooral de warme tinten die ertoe 
doen: oranje, goudgeel, terra. Het is 
een feest om te decoreren met noten, 
rozenbottels, kastanjes en granaat-
appelen of met boeketten vol rode en 
blauwe bessen, dahlia’s, hortensia’s 
en herfstanemonen. 

Paddenstoelenwandeling in 
de Hortus Botanicus, Leiden. 
www.hortusleiden.nl

Ag
en

dA

Tuindagen in Beervelde (bij gent). 
Absoluut combineren met bezoek 
aan het prachtige Arboretum in 
Kalmthout (bij Antwerpen).

Zelf appels plukken op Landgoed 
De Olmenhorst in Lisserbroek kan 
nog t/m 31 oktober.
www.olmenhorst.nl

In de herfst vakantie naar 
Wierickerschans, Bodegraven.  
Wandelen, fietsen, varen door 
het groene Hart. dit keer neem  
ik een arrangement met een 
huur-Solex. 
www. fortwierickerschans.nl

nationale Bloembollenmarkt 
Keukenhof, Lisse. 
www.keukenhof.nl

Jannekes groen
      kalender

Ik gun mezelf eens een vrije vrijdag  
en ga in de duinen bij noordwijk 
super gezonde duinbessen  
plukken voor de confiture.

Tuinadviesdagen bij de 
Tuinen van Appeltern. 
www.appeltern.nl

Herfstwandeling op 
Buitenplaats De 
Wiersse.
www.dewiersse.nl

Hulp bij winterklaar 
maken van de tuin in 
Kijktuinen, nunspeet. 
www.kijktuinen.nl

Rozen kopen tijdens de Nieuwe 
Oogstdagen bij rozenkwekerij De 
Wilde, Zutphen. www.dewilde.nl

Oktober heeft vaak nog heel veel 
mooie warme dagen. En in de herfst-
vakantie kunnen we na een rillerige 
natte zomer extra genieten van een 
zonnig boswandelingetje met volop 
paddenstoelen, ladingen noten en 
prachtige verkleurende herfstbladeren. 
Daarna een warme drank met een 
pannenkoek. De dagen worden korter 
en de nachten langer. De natuur krijgt 
minder licht en sterft langzaam af, 
maar heeft beloofd: ik kom volgend 
jaar in al mijn glorie weer terug !

De 
waterleiding 

buiten niet 
vergeten op tijd 

af te sluiten.

Snoeien 
wanneer het nog 

niet vriest.

Kuipplanten 
naar binnen 
want vanaf 

half oktober is 
er kans op 

nachtvorst.

Vergeet vooral  
niet van de 

verkleurende
 wilde wingerd 

te genieten !

Potten op 
terras- en 
tuintafel
Omdat de bloemen-
border minder mooi 
wordt, moeten we het 
vooral van de potten 
hebben. Decoratieve 
hoekjes met bijvoor-
beeld Sedum, grassen, 
heide en wat late 
herfstbolletjes, zoals de 
Crocus speciosus en het 
cyclaampje Cyclamen 
cilium. Een buxus in 
een pot is eigenlijk het 
hele jaar mooi.

Oktober
Een buxus in 
een pot is 

het hele jaar 
mooi.

Keukentips
Oktober is de maand van gerechten met 
uien, zoals hutspot, jachtschotel en gerech-
ten als quiches of taarten met uien en kaas, 
en uiensoep.
Nu is bovendien de tijd om zelf chutney te 
maken. Dat is niets anders dan stukjes 
groenten  en vruchten zachtjes gekookt met 
azijn en suiker. Het is een soort jam met 
vaak als basis uien en appel, gecombineerd 
met bijvoorbeeld tomaten, paprika, auber 
gine, selderij, komkommer. Er zijn mogelijk-
heden te over; ook met pruimen, perziken, 
gember of specerijen is chutney heerlijk.

Halloween
Maak zelf  
de mooiste 
combinaties! 

Janneke is biologe en botanisch tekenaar.
www.jannekebrinkmansalentijn.nl

Bloembollen 
poten voor het 
volgende jaar.
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Decoreren


