
Tuinieren is leuk voor kinderen 
Ze zijn lekker buiten bezig, zitten met hun handen in de aarde, ervaren de invloed van de 
seizoenen en zien hoe planten groeien. Leer kinderen eens bloembollen te planten. Het is een leuk 
en eenvoudig tuinklusje. En in het voorjaar worden ze beloond met een kleurrijke lentetuin. De 
beste tijd om bloembollen te planten is in oktober en november. Als de bollen in de grond zitten, 
geef dan meteen water. Zo kunnen de wortels zich snel ontwikkelen.  
 
Bloeitijd 
Elke bloembol heeft zijn eigen bloeitijd. Op de meeste verpakkingen staat aangegeven wanneer dat 
is. In januari bloeien bijvoorbeeld Winterakonieten en Sneeuwklokjes gevolgd door Crocussen en 
Irissen in februari. De eerste Narcissen, Hyacinten en Blauwe Druifjes laten zich in maart zien. Tulpen 
bloeien in april/mei en sieruien sluiten het bloembollenseizoen in juni af. 
 
Het balkon  
Als je de potten vult met winterbloeiers, ben je snel weer opgevrolijkt. Denk ook aan de vogels voor 
leven in de brouwerij. Een bak winterviooltjes op je balkon is hét recept tegen somberheid. Vogels 
vliegen af en aan, als je een pindaslinger of vetbolletje ophangt. Potten die buiten blijven kun je goed 
beschermen tegen de vorst door ze van binnen te isoleren met noppenfolie. Dat voorkomt ook 
bevriezing van je planten. Laat daarbij de drainagegaten vrij zodat het water weg kan. 
 
Kerstversieringen 
Binnenkort weer tijd voor de diverse kerstversieringen. Uit de tuin kun je materialen halen. Je kunt 
takken knippen van de Hulst, klimop en coniferen. Rozenbottels en uitgebloeide bloemen van 
Kaardebol en Monarda zijn ook heel decoratief. Een kerstboom bij de voordeur hoeft niet eens te 
worden opgesierd om toch sfeervol te zijn. 
 
Weerspreuken november:   
November warm en fijn 't zal een harde winter zijn. De velden geschoren, de winter geboren. Wie 
houdt van de wind, november mint.  
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op 
www.degroenehand.eu  
 
 

 

Foto: De vuistregel voor het planten van bollen is: twee keer zo diep als de bol hoog is en… met het 

puntje omhoog. 
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