
Allerheiligen. In veel landen  
is dit een dag om bloemen  
te brengen bij het graf van  
geliefden.

Mmm, appelcrumble
Net als velen heb ik lang een hekel 
gehad aan die rechte, lange stelen, 
maar tegenwoordig gebruik ik de 
chrysant graag tussen andere 
herfstbloemen met bessen en blad. 
In roze, rood en magenta geeft hij 
kracht aan boeketten.

Met kinderen de geheimen van 
vleermuizen ontdekken, van 
12.00-16.30 uur in de Sint 
Pietersberg. Start bij Hoeve 
Lichtenberg, Slavante, 
Maastricht.
www.natuurmonumenten.nl
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Op 250 plaatsen in het hele land  
is het Natuurwerkdag. goed en 
leuk ook voor de kinderen. 
www.natuurwerkdag.nl

Brocante op het Tuingoed: 
brocante en ornamentale winter-
groene planten. Tuingoed Foltz, 
Hereweg 346, Meeden (gr).
www.tuingoedfoltz.nl

Van 09.00-12.00 uur wandelen/
fietsen rond natuurgebied  
De Ackerdijkse Plassen, 
Rijksstraatweg, delft.
www.natuurmonumenten.nl

Jannekes groen
      kalender

Margriet Winter Fair, Jaarbeurs, 
Utrecht. Ik geef workshops 
bloemschilderen. 
www.margrietwinterfair.nl

In museum Naturalis in Leiden 
via Live Science getuige zijn van 
het prepareren van allerlei dier-
soorten. Ik moest het tijdens 
mijn studie biologie doen. Hier 
vindt het op diverse dagen van 
deze maand plaats.
www.naturalis.nl

de vogels gaan weer barre  
tijden tegemoet. Hoe kunnen 
we ze helpen? door met het 
hele gezin naar de Oisterwijkse 
bossen en vennen te gaan van 
10.00-17.00 uur voor een  
Vette Vogelmiddag. Van 
Tienhovenlaan 5, Oisterwijk.
www.inoisterwijk.nl 

de geheimen van de wintertuin 
bewonderen. Tuinen van 
Appeltern, Walstraat 2a, 
Appeltern. www.appeltern.nl

Bladeren ruimen, 
ook van het gazon, 

want een deken van 
natte bladeren doet het 
gras geen goed. Denk 

ook aan de vijver.

Het is nu de tijd om 
heesters en hagen te 
planten. En ook de 
rozen niet vergeten, 
want de grond is nog 
(net) niet bevroren.

Dode planten en 
 stengels opruimen. 

Laat een paar planten, 
zoals sedum, staan. 

Anders wordt het wel 
een erg kale boel. 

Winterviolen nu alvast 
planten. Agaven, olijf- 

en citrusboompjes 
naar binnen en  

vorstgevoelige planten 
afdekken.

Potten op 
terras
Neem pompoenen in alle 
kleuren en maten en combi-
neer ze met een groene 
krans. Grijzige potten en 
planten met zilvergrijs blad 
vind ik ook erg mooi bij dit 
seizoen passen, bijvoorbeeld 
de Bergthee met rode bes-
sen, buxus en hei (Erica). 
Als je er een tuinlantaarn 
tussen zet, maakt dit de 
compositie nog wat span-
nender. Ook leuk in de pot: 
wortelstokken van lelietjes 
van dalen of tulpenbolletjes. 

November
Calocephalus 

brownii. 

Keukentips
Warme appelcrumble! Voor 4 personen krui-
meldeeg: 100 g boter (in klontjes), 100 g 
kristalsuiker en 175 g bloem. Meng alles in 
een keukenmachine tot er een kruimelig 
deeg ontstaat (of verkruimel met de vin-
gers). Verwarm de oven voor op 180°C.  
Voor de vulling heb je ca. 1 appel per persoon 
nodig. De in stukjes gesneden appel mengen 
met honing (of vanillesuiker) en vers  
citroen- of sinaasappelrasp. Het fruit in de 
ovenschaal doen en de crumble eroverheen 
strooien. Dertig minuten in de oven. Serveer 
met warme vla of koud vanille-ijs. 

  Sint Maarten

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

Chrysant

November is een beetje een saaie 
maand, zo zonder Sinterklaas of Kerst. 
Gelukkig is er Margriet Winter Fair! 
Verder moeten we de enkele mooie 
dagen die november geeft gebruiken 
om nog wat werk in de tuin te doen  
en frisse buitenlucht in te ademen. 
Want van steeds maar binnen zitten 
word je ook maar gaar. 

Denk aan de vogels. 
Maar geef ze nooit  
gezouten noten of  
gedroogde kokos!  

Zie www. 
vogel bescherming.nl.
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Deze maand doen:

23
NOV

18-24
NOV

22-23
NOV

12-13
NOV

1-30
NOV

26
NOV

1
NOV

5
NOV

6
NOV

12
NOV

11
NOV

De amaryllisbol kan ook 
nu al in een pot met aarde de 
warmte in. Dan bloeit hij over 
een poosje al, met Kerst.

De chrysant is 
helemaal terug


