GROEN

geluk

Originele ideeën, bijzondere
initiatieven, nieuwe zaken, boeiende
mensen en meer waarvan je
groene hart sneller gaat kloppen.
SAMENSTELLING MARIËTTE LAAN EN MIRJAM ROSKAMP

Stylisten Anja Bas
Backer (links)
en Paula Schouten.

Feestelijk
GEDEKT
Als iemand weet hoe je op een eenvoudige
manier een tafel feestelijk dekt, is dat onze
ex-collega en stylist Anja Bas Backer wel.
Samen met stylist Paula Schouten heeft ze
Tablejoy opgezet, een inspirerend initiatief
voor bijzondere tafelmomenten. Anja: “Ik
houd van koken en gezelligheid en wil dat
graag delen. Lekker eten en samen tafelen
leveren bijzondere momenten op. Door de
tafel mooi te dekken maak je er echt iets
speciaals van.”
Anja’s tips voor een feestelijk gedekte tafel:
• Bereid het tafeldekken goed voor, kijk wat
voor servies je hebt en stem het af op de
maaltijd die je gaat bereiden.
• Werk in lagen en met volume: een kom op
een bord geeft een mooier effect dan
twee platte borden op elkaar.
• Maak gebruik van servetten en een royaal
tafellaken, dat staat meteen aangekleed
en feestelijk.
• Op de kerstafel is het mooi om in het midden over de hele lengte een slingerende
klimoprank te leggen. Zet daar kaarsen
tussen, liever te veel dan te weinig.
• Beperk je tot één kleurenpalet, dat zorgt
voor eenheid op tafel.
• En vergeet vooral niet een persoonlijk
accent toe te voegen. Zelf houd ik erg van
dingen uit de natuur, een bloem uit de
tuin met een lintje erom, of om takjes die
je van de kerstboom knipt. Ook leuk:
handgeschreven naamkaartjes, waarmee
je voor een extra warm welkom zorgt.
Op www.tablejoy.nl vind je inspirerende
blogs, een webshop met servies en vazen
van ontwerpers en vintage vondsten, én
informatie over de speciale kerstworkshops
die Anja en Paula geven.
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Witte kerst

FAVORIET

adres

WAT De Maretakkenkwekerij van Michiel en Suzanne Nouwens.
WAAROM Dat ligt voor de hand: voor de prachtige, grote en kleine
bossen maretak ofwel mistletoe natuurlijk. Zo’n bos is extra leuk om
tijdens de feestdagen in huis te hebben, de magische maretak staat
tenslotte symbool voor liefde en geluk.
HOE Michiel en Suzanne kweken en verkopen hoogstamappel
bomen mét maretak en verkopen die het liefst als duo. Maar
omdat op de meeste bomen meerdere maretakken groeien en
er bomen worden geselecteerd om uit te snijden, is er genoeg
om als snijgroen te verkopen.
WETEN De winterharde en groenblijvende maretak is een half
parasiet die leeft op zijn gastheer, in dit geval de appelboom.
Hij haalt voeding uit de sapstroom, maar kan ook zijn eigen voeding
maken door middel van fotosynthese, waardoor appelboom en
maretak goed met elkaar kunnen leven.
Prijzen maretakken: van € 4,50 voor handbosjes tot € 50 voor
grote bossen. Verzenden is mogelijk. Van begin november tot half
april is de kwekerij open op vrijdag en zaterdag van 10.00 - 16.30
uur. Van 12.00 - 12.30 pauzeren Suzanne en Michiel. Op afspraak is
de kwekerij 7 dagen per week te bezoeken. Adres: Heikant 10,
Moergestel, www.maretakkenkwekerij.nl

HET IS
WINTER EN
WE GAAN

kamperen
10 SEASONS

Kamperen in de winter is een trend. Ook Seasons’ hoofdredacteur Fanny Glazenburg heeft het
koude seizoen ontdekt (zie het verslag daarvan op pagina 36). Deed ze dat afgelopen jaar nog op
z’n spartaans in een kleine tent en in hooibergen, voor begin volgend jaar heeft ze een tipi geboekt,
inclusief kacheltje en schapenvachten op de grond. Want zo kan het ook. Om te kamperen op
Natuurkampeerterreinen is een Natuurkampeerkaart nodig. Die bestel je met of zonder Groene
Boekje. In het Groene Boekje (of met de Kampeer App) zijn alle Natuurkampeerterreinen van
Nederland makkelijk te vinden.Info over winterkamperen op www.natuurkampeerterreinen.nl en
www.logerenbijdeboswachter.nl

We zetten ze binnen en buiten deze winter: de enige,
echte, sneeuwwit bloeiende kerstroos (Helleborus niger).
Bloeit al vanaf november en doet dat tot en met maart,
zich weinig aantrekkend van kou en sneeuw. Respect!

Redmond O’Hanlon

ONTDEKT
ALMERE

Zelfs van aanmaakblokjes kunnen wij hebberig worden. Neem deze dennenappels
met een laagje kaarsvet en een pit om
aan te steken. Ze zijn van het label Mooi
door mij, een initiatief van de Stichting
ZoDieZijn, die design en commercie koppelt
aan dagbesteding voor mensen met een
(verstandelijke) beperking.
Aanmaakblokjes, € 7,95 per 10,
www.mooidoormij.nl

MINI-HUISJES

Hartveroverend vinden wij minidorp Bygge van 12 verschillende very tiny houses
(de grootste is 11 cm hoog, de kleinste 5 cm) als wintertafereel op kast of tafel.
De papieren huisjes zijn voor-gestanst en -gerild. Ook leuk om cadeau te geven.
De set is zo groot als een A4, dus sturen per post kan ook.
Set van 12 papieren huisjes, € 15,95. Op www.juriannematter.nl vind je nog veel
meer paper art en stylingideeën van ontwerpster Jurianne Matter.

NATUURLIJK

&zwierig

Bloemenkransen maken de laatste jaren een
ware metamorfose door. Van compact en stijf naar
natuurlijk en zwierig, zoals wij ze het liefst zien
en Chantana Reemst en Bineke Posthumus van
Blomsterkrans ze het liefst maken.
Hoe ziet de kerstkrans van 2018 eruit? Bineke:
“Dat zijn er drie. Dit jaar introduceren we een
kerstkrans waarin siergrassen zoals pampasgras
zijn verwerkt, in beige, groen en natureltinten.
Daarnaast verkopen we een blauwe krans met
spar, eucalyptus, blauwe bessen en distel, en
een rode met pepperberry, safaribloem en
kangoeroepootjes.
Favoriete bloem of groen? Chantana: “De distel,
het veldbloemeffect ervan maakt elke krans
specialer, die moet er gewoon in. Hij droogt ook
mooi in. En de judaspenning vanwege zijn prachtige
glans.” Bineke: “Ik ga voor de spar, voor een echt
winters gevoel. Door de geur is het alsof je in het
bos loopt. Ik houd ook erg van het parelachtige
van blauwe bessen en maretak.”
Hoe ziet huize Blomsterkrans er met de feestdagen uit? Chantana: “Wij hangen een guirlande
op en natuurlijk kransen van restmateriaal.”
Bineke: “Ik heb een grote witte schouw die ik vol
hang met droogbloemen die we over houden.
Ik denk aan zo’n 150 tot 200 bloemen die ik stuk
voor stuk met tape opplak.”
Op basis van een met de hand gevlochten
wilgenkrans maken Bineke en Chantana verse,
deels ingedroogde en gedroogde bloemenkransen. Kijk op www.blomsterkrans.com

11 CM

Na boeken over zijn avonturen in de jungle
van Borneo, het Amazonegebied en Congo
heeft de avonturier, reisschrijver en documentairemaker Redmond O’Hanlon zich
gestort op Almere, zijn woonplaats sinds
drie jaar. Het resultaat ligt nu in de winkel:
‘De groene stad’. Een relaas, zoals de Brit
in zijn voorwoord zo mooi schrijft, van zijn
ontdekkingstocht door een nieuwe stad,
met nieuwe natuur, waarin vogels en
mensen hun draai vinden; een stad die
uit het niets verscheen maar toch een rijk
verleden heeft. Lees dat boek.
‘De groene stad’, Redmond O’Hanlon,
€ 18,99, ISBN 978904030807,
www.atlascontact.nl

Hebben!
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DE TERUGKEER
VAN DE

tegelkachel

“Vuur is mijn ding,” en dat geloven we
onmiddellijk als tegelkachelbouwer
Hilde Dekkers vertelt dat ze van origine
constructiebankwerker is en jarenlang
als brandweervrouw heeft gewerkt.
Haar interesses en opleidingen zijn samengekomen in wat als een echte passie kan
worden omschreven: het bouwen van tegelkachels. Sinds anderhalf jaar heeft Hilde
haar eigen bedrijf Gloed Tegelkachels in
Oosterhout. Ze leerde het vak bij een oude
tegelkachelbouwer in Oostenrijk waar ze
zelf twintig jaar geleden haar eerste kachel
kocht. De prachtige, vaak art-deco- en
jugendstiltegels die ze gebruikt, komen van
oude kachels die ze ter plekke afbreekt en
waarmee ze in Nederland vervolgens op
bestelling een nieuwe bouwt.
Met het einde van het gasverbruik in zicht ziet
Hilde Dekkers toenemende aandacht voor
de handgemaakte tegelkachel. “Het is ook
zo’n eenvoudig, eerlijk en autonoom systeem.
En nog duurzaam ook. Hij stookt schoon door
de extreem hoge hitte, slaat die hitte op en
geeft die gelijkmatig af. Een uur stoken is
voldoende voor acht uur heerlijke stralingswarmte. Zuinig in houtverbruik dus!”
Meer weten? www.gloedtegelkachels.nl

Bloemrijk porselein
Uit een porseleinen kopje is het fijn drinken, zeker als het om thee

VEGETARISCHE
SEIZOENEN
De kookboekenplanken in onze keukens
hangen vervaarlijk door, maar het boek van
de Engelse kok, schrijver en (food)stylist
Anna Jones moet er toch echt bij. Waarom?
Omdat wij als flexitariërs een groeiende
interesse hebben in vegetarisch koken en
je in Anna’s nieuwe boek ‘Vegetarisch het
jaar door’ ruim 250 eenvoudig te bereiden,
onweerstaanbare recepten krijgt gepresenteerd. Voor alle seizoenen, en dat zijn er in
Anna Jones’ optiek zes: het begin van het
jaar, tekenen van de lente, de eerste warme
dagen, zomer, herfst en winter. Een greep
uit de gerechten: een ontbijt van grapefuit
met korianderhoning en havermout, als
hoofdgerecht bietenbeignets met mosterdzaad en kardemomyoghurt en een drankje
van bisschopswijn met vanille en limoen.
Need we say more?!
‘Vegetarisch het jaar door’, Anna Jones,
€ 34,99, ISBN 9789059568525,
www.fontaineuitgevers.nl

gaat. En dan is het nieuwe theeservies Wonderlust van Wedgwood in
de beste Britse traditie verrukkelijk versierd met uitbundige bloemendessins, die zowel traditionele, Engelse tuinen als exotische bloemen
uit Azië voorstellen. Met bijpassende theeën, uit verschillende hoeken
van de wereld. Prijzen servies, vanaf € 40, thee € 17, www.wedgwood.eu
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Lezers Jubileumactie
Seasons mag 3 exemplaren
van ‘Vegetarisch het jaar door’
weggeven. Kans maken? Kijk
op www.seasons.nl/winnen
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