
December

Winterstamppot
met spruitjes

Niet geheel 
winterharde planten 
beschermen tegen 

vorst, bijvoorbeeld met 
een cloche, vliesdoek 

of stro.

Tip: Pak takken hulst met bessen in als u er nog een paar voor de kerst wilt overhouden, want de vogels zijn er dol op.  
Tip: Winterheide, winter jasmijn, Hamamelis en Iris unguicularis kunnen al gaan bloeien! 

Wak in de vijver 
maken als het 

vriest. Niet  
over het gazon 

lopen, want dan 
breekt het gras. 

 Buiten aan de slag: 
bomen en 

struiken snoeien 
als het niet vriest. 
Bladverlie zende 

planten verplanten. 

Vogels voeren 
als het koud is en 

drinkwater voor ze 
klaarzetten waarin 

ze niet kunnen 
badderen.

Keukentip
Lekkere winterstamppot met spruitjes, 
gember en appel: 
Fruit een grote gesnipperde ui met wat 
geraspte gemberwortel zacht en glazig. 
Schep er blokjes appel (van 3 stevige 
appels, bijvoorbeeld Elstar) doorheen 
en bak ze in 2 minuten bruin. Breng op 
smaak met komijn, peper en zout. Maak 
aardappelpuree. Kook de spruitjes (750 g) 
in ca. 8 minuten gaar en stamp ze grof 
door de puree, samen met het uien-
appelmengsel. Houd een gedeelte van het 
mengsel achter voor de garnering. 

Bij slecht weer is het 
leuk om alvast 
planten uit te 

zoeken voor volgend 
jaar en een plan te 

maken voor de tuin. 

Deze maand doen:

Kerstster

Neemt weinig ruimte in en is niet 
duur: rijtjes rode of witte kerststerren 
in manden of bakken. Of zet meerdere 
plantjes in een schaal of bak. Ik doe dit 
al jaren, in plaats van dat ik boeketten 
neerzet. Het hele huis is meteen in 
kerstsfeer, zelfs de hal en het toilet. 
De kerstster is een plant vol ‘beste 
wensen’. Joel Poinsett ontdekte de 
plant begin negentiende eeuw in 
Mexico en verzond hem elk jaar als 
geschenk aan zijn familie en vrienden 
in Amerika. De plant werd al snel 
Poinsettia genoemd. De traditie 
die Joel Poinsett startte, leeft tot 
op de dag van vandaag voort en is 
een symbool van liefde en geluk 
geworden.

Kerstfair op landgoed 
Heerlijkheid Marienwaerdt in 
Beesd: winterse verwenne rijen, 
mooie stands en workshops. 
www.marienwaerdt.nl 
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Proef de kerstsfeer op het 
prachtige terrein van kasteel 
Keukenhof in Lisse. 
www.kerstopkeukenhof.nl

Kerst op Het Loo: met feestelijk 
gedekte tafels, kerstbomen en 
groen krijgt de bezoeker een 
indruk van driehonderd jaar 
kerstfeest bij de Oranjes. 
www.paleishetloo.nl

Kerstmarkt in arboretum 
Trompenburg Rotterdam, 010 - 
233 01 66, www.trompenburg.nl

Zo vieren ze kerst in Zweden. 
Kerstmarkt in Slochteren 
(gr) op de Fraeylemaborg met 
zang, lunch, tentoonstellingen, 
ambachtenpaviljoen en Zweedse 
lekkernijen. entree € 6,50, 
kinderen gratis. 
www.fraeylemaborg.nl

          Jannekes groen
      kalender

Wintercollege in de tuinkamer 
van de Hortus botanicus Leiden. 
Over de Sterrewachttuin van 
de oudste sterrenwacht van 
Nederland, die onlangs prachtig 
is gerestaureerd. Van 14.30 tot 
16.00 uur, entree € 7,50. 
www.hortusleiden.nl

Winterzonnefeest in natuurpark 
De Biesbosch. Biesboschcentrum 
Baanhoekweg 53, Dordrecht, 
aanmelden via 078 - 630 53 53. 
www.debiesbosch.nl 

Ontmoet de Kerstman in de 
stijlkamers van Huis Verwolde in 
Laren (gld) met Dickens-figuren, 
muziek, theater, warme chocola 
en nog veel meer. Van 11.00 tot 
17.00 uur, entree € 5. 
www.huisverwolde.nl 

December vind ik een heerlijke tijd. 
Direct na het bezoek van Sinterklaas 
hang ik de lampjes in de buxusbollen 
in de tuin. Als je dan op een donkere 
avond thuiskomt, word je betoverd 
door een feest van licht. Kerst blijft 
het waard om te worden gevierd. 
Als familiefeest of met vrienden en 
buren bij elkaar aan een mooi gedekte 
tafel. Tijd en aandacht voor elkaar en 
weg van alle dagelijkse rompslomp. 
Vooraf wel een paar dagen drukte met 
de voorbereiding, maar dan vooral 
genieten van warmte en geluk.Janneke is biologe en botanisch tekenaar.

www.jannekebrinkmansalentijn.nl
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Kasteel Middachten is gehuld in 
sprookjesachtige kerstsfeer van 
11-17 uur. entree € 9, kinderen 
van 4-12 jaar € 4,50, 026 - 495 
49 98, www.middachten.nl

decoratietips
•  Zet een plant, zoals deze 

orchidee, in een glazen vaas 
met langs de binnenkant 
wat mos en een paar 
kleine kerstballetjes of 
denneappels. Wikkel er 
mooi glanzend lint om.

•  Zet kleine mirthe- of andere 
boompjes op de eettafel. 
Gezellig! 

•  Kaarslicht mag niet 
ontbreken. Gebruik 
kandelaars van glas, kristal, 
zilver of hout. Of gewoon 
(gekleurde)glaasjes met 
theelichtjes. 

Phalaenopsis 
hybrid

Kransen zijn leuk om zelf te maken met materiaal uit eigen tuin: blad, klimop, skimmia, taxus, denneappels en allerlei soorten bessen en sier-appels. gebruik als basis een krans van steekschuim of stro.
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