GROEN

geluk

Nieuwe kleur
nieuw leven
in de brouwerij

Originele ideeën,
bijzondere initiatieven,
nieuwe zaken, boeiende
mensen en meer waarvan
je groene hart sneller
gaat kloppen.

DE
LUCHT IN

SAMENSTELLING MIRJAM ROSKAMP EN MARIËTTE LAAN
M.M.V. FANNY GLAZENBURG EN THEA SEINEN

De afgelopen anderhalf jaar hebben we vaker dan ooit
de verfkwast gebruikt. En dat beviel. Een nieuwe kleur brengt leven
in de brouwerij. De living weer up-to-date, een afgebladderd
kastje opgefrist en nu zijn de buitenmeubels aan de beurt, om de
tuin alvast een boost te geven voor komend buitenseizoen. Met de
innovatieve lakverf (geschikt voor binnen en buiten) van Renaulac
doe je dat min of meer in een handomdraai. Handig van Renaulac
is ook de Protect-retoucheerstift waarmee je een oneffenheid of
kras secuur kunt bijwerken.
De verven van Renaulac zijn exclusief te koop bij Praxis en op
www.praxis.nl, kijk voor meer informatie op www.renaulac.nl
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Nergens meer een plekkie? Dan
kun je met Happy Stekky de lucht
in en staan je babyplanten, hoe
klein ze ook zijn, nu al de show
te stelen. Happy Stekky is een
plateau (Ø 17 cm) met zeven
glazen buisje in verschillende
hoogtes. Plaats dat in de stalen
plantenhanger Happy Circle
Baby en hang op.
Happy Stekky, in wit of zwart, € 39,95;
Happy Circle Baby in wit, zwart of goud € 49,95,
www.happycircle.nl

1 VEL, 7 PAPIEREN VAZEN
Ah, wat zijn ze leuk! Deze herbariumvazen passen
perfect in de droogbloementrend. Herbariumvazen
waren een fenomeen in de achttiende eeuw, ontdekte
Mariette Kamphuis van biologische bloemenkwekerij
Loofwerk, in het Stadhuismuseum Zierikzee.
Gedroogde planten werden versierd met speciaal

daarvoor gedrukte papieren ‘vazen’. Loofwerk
blaast deze traditie nieuw leven in met twee
speciaal ontworpen series herbariumvazen:
Rotterdams Blauw en Memphis. De papieren
vaasjes knip je los en ‘vul ‘ je met droogbloemen
of wat
mooie bladeren.

-FAVORIET ADRESSinds we het boek ‘Het pauperparadijs’ van Suzanna Jansen lazen, wilden we altijd al eens een kijkje nemen in de
voormalige Koloniën van Weldadigheid in Veenhuizen, waar tot ver in de vorige eeuw armen, werklozen en weeskinderen ter werk werden gesteld. Opgericht met de beste bedoelingen, maar uitgelopen op een nogal tragische
geschiedenis. Het gebied is gerenoveerd en in juni 2021 zelfs opgenomen als Unesco Werelderfgoed. Nog meer
reden dus om deze bijzondere enclave te bezoeken. Een goede uitvalbasis daarvoor is Oud Bergveen. Ooit een
mannenslaapzaal voor arbeiders die hun laatste jaren sleten in de katoenstomerij, nu gerenoveerd tot drie smaakvolle
appartementen. De grote tuin voor de appartementen is lommerrijk met een eeuwenoude plataan en bruine beuk,
en daarachter uitzicht op natuur. Heerlijk biologisch kun je eten bij de voormalige apotheker Bitter & Zoet, en vergeet
ook niet het Maallust-complex te bezoeken (met brouwerij, kaasmakerij en veredelde frietkot Paupers & Piepers, waar
ze zalige eigengemaakte friet serveren, maar ook salades en dergelijke.
Oud Bergveen ligt aan de Oude Norgerweg 5, Veenhuizen, en is te boeken via www.natuurhuisje.nl

Als je door je oogharen kijkt…
… zie je het, ja, een puttertje, en daar, een roodborstje, en o ja, natuurlijk,
dat is een Vlaamse gaai! Studio 212 Fahrenheit uit Groningen brengt
met Blocbirds een hommage aan 25 ‘gewone’ (tuin)vogels. De grafische
composities van 25 x 25 cm zijn opgebouwd uit vierkante kleurvlakjes die
elke vogel zijn kenmerkende uiterlijk geven.

Per A4-set (vel
herbariumvazen en
informatievel), € 9,95.
Kijk voor (online)
verkoopadressen
op www.loofwerk.nl

Per stuk € 25, ingelijst € 75; totale set € 500, www.blocbirds.com
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Exotische
tuin
BOEK
GELUK

BOEK
GELUK

P.S. Volgende maand
lees je in Seasons een
interview met Kim
Leysen.

ZAAI GOED!

Coup(e) de foudre
Zet je plant in een pot met een
coupe-vorm en hij toont op
slag eleganter en feestelijker.
Dat geeft de groenliefde een
extra duwtje! Plantenpot
Pure Coupe van gerecycled
plastic kun je binnen én buiten
gebruiken.

Het kan dus wel, van je poldertuin een groene jungle maken! Dat blijkt
uit het inspirerende ‘De jungletuin’ van Philip Oostenbrink, een expert
op het gebied van exotische planten. Geboren, getogen en opgeleid
als hovenier in Nederland, werkt Philip sinds een aantal jaren als
hoofdtuinman in Engeland, sinds 2020 van Walmer Castle and
Gardens in Kent, waar een van zijn eerste projecten het aanplanten
van een jungletuin in de slotgracht is. Het toppunt van leuk als je
net als Philip altijd al meer interesse hebt gehad in het combineren
van planten met verschillende bladvormen dan met hun bloemen.
Houd een notitieblok bij de hand als je het boek doorbladert, want
naast beschrijvingen van bladvormen en -kleuren van exotische
planten, bespreekt hij onder andere plantencombinaties in acht
buitenkijkers, van (zeer) kleine tot grote jungletuinen, geeft hij lijstjes
van de beste planten voor zon, halfschaduw en schaduw en vind je de
belangrijkste informatie van ruim honderd jungleplanten in een ABC.

In 3 kleuren en 2 maten, vanaf Ø 35 x h 49 cm, € 85,
www.elho.com

‘Zaaigoed’ is het nieuwe boek van blogger en schrijver Kim Leysen, beter bekend als Madame Zsazsa.
Door de jaren heen is haar moestuin de inspiratie geweest voor haar eerdere (kook)boeken waarin de
oogst een hoofdrol speelt. Een woelige periode in haar leven gooit roet in het eten, de mooie moestuin
verloedert en Kim koopt haar groente en fruit weer in de winkel. Maar als de rust eenmaal is teruggekeerd, besluit ze samen met haar (nieuwe) partner Jeroen de moestuin opnieuw aan te leggen. Een
handleiding daarbij ontbreekt, zoals een handige kalender waarin staat wat je elke maand moet zaaien
en planten. Die maakt ze dan maar zelf met als resultaat dit boek.
Dat ‘Zaaigoed’ veel meer is geworden dan ‘alleen’ een boek in kalendervorm, is te danken aan haar
ervaring en kennis door jarenlang met hart en ziel te moestuinieren. Haar tips, inzichten en filosofie met zo weinig mogelijk inspanning zo veel mogelijk opbrengst - zijn goud waard!
‘Zaaigoed. Een jaar lang zaaien, planten en oogsten in de moestuin en serre van Madame Zsazsa’ (serre is
Vlaams voor kas, red.), Kim Leysen, € 27,50, uitgeverij Manteau, www.standaarduitgeverij.be
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‘De jungletuin’,
Philip Oostenbrink,
€ 29,99,
uitgeverij Terra,
www.terralannoo.nl

Leuk cadeau

woodcarving kit

Doe wat Zweedse bosarbeiders al in de zestiende eeuw in de regio Dalarna deden om lange
winteravonden door te komen: paardjes snijden uit resthout. Probeer het uit met deze
Woodcarving Kit, waarin niet alleen het perfecte houtsnijmes zit, de Slöjdkniv 120 van Morakniv,
maar ook het iconische Zweedse Dalahäst, het houten paardje, om zelf verder te bewerken.
Morakniv Woodcarving Kit, € 47,99, www.getsalt.com
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