Wonen

BUITEN STEKEN WE DE

Fijn, dit seizoen waarin het al vroeg donker is.
Want dan heb je meteen een goed excuus om je tuin vol te zetten
en hangen met lichtjes. Daar word je toch blij van?

Wie wat bewaart...

Verzamel al je oude jam- en andere glazen potten. Je maakt er makkelijk een mooi lantaarntje
van. Je kunt kiezen voor waxinelichtjes of een
stompkaars. Maar het is ook leuk om dinerkaarsen te gebruiken die je op maat snijdt en
aan de bodem van de potjes vastplakt door er
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kaarsvet op te druppelen. Een andere manier is
de potjes vullen met zand en daar een kaars in
te steken. Geef de glazen potten eventueel nog
wat extra’s door er met glasstift een simpel
patroon op te tekenen of een toepasselijke tekst
op te schrijven.
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Goede binnenkomer
Een warm welkom voor jezelf en je gasten.
Kleine kerstbomen met lichtjes en een paar mooie
lantaarns bij de voordeur zorgen ervoor dat de
feestsfeer al bij de voordeur begint.

WINTERBIKKELS
Groene planten die heel geschikt zijn om de
winter buiten te trotseren:
✶ winterheide (Erica carnea) – een winterharde
potplant met paars-roze bloemetjes.
✶ bergthee (Gaultheria procumbens) – deze
plant bloeit in juni en vanaf eind augustus
komen de rode besjes tevoorschijn. Ook heel
geschikt om te verwerken in een kerststuk of
krans. Leuk om te weten: van de bladeren kun
je lekkere (kerst)thee zetten.
✶ vetplantjes (Sempervivum) – de naam van
deze plant betekent ‘altijd leven’. Gure wind,
sneeuw of zon, deze plant doorstaat alles.
✶ dwergconifeer (Pinus mugo mughus) – een
mini-conifeertje dat niet hoger wordt dan 120
centimeter. De conifeer behoudt zijn naalden
en blijft dus mooi groen.

Voor duizend-en-een-nacht… Handgemaakte jampotlantaarns
vanaf € 12,95 (Household Hardware).
Zullen we marshmallows roosteren? Keramieken tuinkachel
met grill € 82,50 (La Hacienda via tuinhaard-expert.nl).
Hier wil elke mini-kerstboom toch in staan? Goudkleurige
pot € 19,99 (H&M Home).
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Stille nacht

Een (oude) stoel, bankje of tafeltje leent zich goed
om een stilleven te maken. Zet er een mooi stalen of
goudkleurig dienblad op. Kies bijvoorbeeld voor
kaarsen in de trendkleuren van deze winter,
dieproze en paarstinten. Je kunt die kleuren weer
terug laten komen door gebruik te maken van
waxflowers (Chamelaucium) en een dieppaars
anemoontje. Combineer deze bloemen met
dennenappels en flink wat eucalyptus en je
sfeertafereel is compleet.

Lekker warm

Heb je een veranda of overkapping? Hier kun je ook
in de winter prima zitten. Maak er een fijne plek van
door ’m aan te kleden met hangplanten, warme
vachtjes, kussens, vazen met dennentakken en
lantaarns met kaarslicht. Dikke trui aan, sjaal om,
kacheltje aan en genieten maar. Is er nog warme
chocolademelk?
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De ideale basis voor plantjes of
kaarsen. Goudkleurig rond dienblad vanaf € 2,32 (Søstrene
Grene). Winterwonderlamp.
Houten lantaarn € 36,99 (Maisons
du Monde). Om de bloemetjes – of
kerstster – in buiten te zetten.
Bloempot € 14 (Bloomingville).
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Groene kerst
De botanische trend die je
binnenshuis veel ziet kan ook
prima voor buiten. Plaats
een verzameling potten met
groene planten op een tafeltje
en decoreer de boel met wat
dennenappels, waxinelichthouders en (kerstboom)ornamenten. Je mini-jungle is niet
compleet zonder Helleborus
ofwel Kerst- of Winterroos.

Maak zelf de mooiste
wintercreaties voor
op de tuintafel!
KIJK OP MARGRIET/WINTERTUIN
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productie: marlies huisman. fotografie: features and more,
flora press, house of pictures, louis lemaire, living 4 media,
sunray. voor verkoopinformatie zie inhoud.

Ik zie een ster… Handig om een kerstkrans op te zetten, maar ook stoer
zonder aankleding. XL-ijzeren ster 80x80
cm € 70 (Tine K Home).Om een kaars in je
kerststuk te prikken. Metalen kaarshouder op pin € 0,90 (Bloomingville).

