VERS GEPLUKT
GARDENISTA 2021
Zet het alvast in je agenda: 26 tot en met 30 mei 2021, Gardenista op het
landgoed van de historische buitenplaats Den Alerdinck in Laag Zuthem bij
Zwolle! In mei dit jaar kon de tweede editie van ons Groei & Bloei-evenement
vanwege het coronavirus niet doorgaan, maar in 2021 kunnen we je weer op
een veilige manier (volgens de regels van het RIVM) verwelkomen. De
voorbereidingen zijn in volle gang om er weer een geslaagd evenement van te
maken met showtuinen, een bloemschikwedstrijd, workshops, kwekers,
ontwerpers en andere groene exposanten. Dit alles wordt omlijst door
muziek, een hapje en een drankje. Door het thema ‘Leef in het groen’, met
veel aandacht voor duurzaamheid, zul je merken dat je groener naar huis gaat.
Ga voor meer informatie en het bestellen van kaarten naar www.gardenista.nl.

READY FOR
COUNTDOWN

Nu de donkere maanden weer in aantocht
zijn, is het fijn om wat licht in de duisternis
te brengen. Met de drie raketlampen uit de
set Prêt a Racket van Fatboy ben je meteen
klaar, je hoeft ze alleen maar in de grond te
steken. Vervolgens laden ze zich zomer en
winter op met zonne-energie, om zodra
het donker wordt je tuin zes uur lang te
verlichten. Wil je ze eerder uitzetten, trek
dan even aan de rode lont. Ben je klaar
voor de lancering?
Prijs € 99,-. Kijk voor meer informatie en
verkoopadressen op www.fatboy.nl.

Blazen maar

De herfst is in volle gang en het regent bladeren. In de borders
kun je het blad lekker laten liggen, maar van het gazon kun je het
beter verwijderen. Met de nieuwe STIHL BGA 57 accubladblazer
blaas je in een mum van tijd al het blad bij elkaar, zodat je het
gemakkelijk op de composthoop of in de groene bak kunt gooien.
Deze snoerloze blazer is compact, redelijk stil (79 dB), niet
zwaar (3,5 kilo inclusief accu) en heeft een in lengte verstelbare
blaaspijp. Kortom: de klus wordt een fluitje van een cent.
Prijs € 249,- (inclusief accu en lader). Kijk voor meer informatie en
verkoopadressen op www.stihl.nl.
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BOEKENBAL
Alles over snoeien
Een veelvoorkomende tuinklus is snoeien. Maar
wanneer moet je snoeien en hoe doe je dat? Snoeien
van A tot Z vertelt je alles over het snoeien van de
meest voorkomende struiken, hagen, bomen en
fruitbomen. Je krijgt een uitgebreide uitleg, aangevuld
met duidelijke illustraties, over wanneer en hoe je
moet snoeien, zodat je de mooiste vorm krijgt en
je fruitbomen of -struiken veel vruchten opleveren.
Tevens leert dit boek je de grondbeginselen van enten.
Snoeien van A tot Z, Jean-Yves Prat en Denis Retournard.
Uitgeverij Deltas, ISBN 9789044759099. Hardcover,
240 pagina’s. Prijs € 29,95.

Groen cadeau

Ben je op zoek naar een origineel en groen cadeau? Geef een Plantenbox!
Deze is letterlijk en figuurlijk groen, want het hele proces verloopt
duurzaam, van kweek tot verzending. Bestellen gaat heel gemakkelijk: ga
naar www.plantenbox.nl, selecteer een cadeauverpakking, kies een plant
en voeg een persoonlijke boodschap toe. Vind je het lastig om een keuze
te maken? Geef dan een Plantenbox
cadeaubon, zodat de ontvanger zelf een
plant kan uitzoeken. Je bestelling wordt
gratis afgeleverd waar jij wilt en op een
door jou gekozen tijdstip.
Vanaf € 29,95. Info: www.plantenbox.nl.

Adem happen

Als de vijver dichtvriest, krijgen vissen geen zuurstof meer en zullen ze
uiteindelijk sterven. Een wak in het ijs hakken is geen goed idee; de
trillingen kunnen schadelijk zijn voor de vissen. Beluchting van het water is
beter, bijvoorbeeld met de sterke Silenta Outdoor luchtpomp. De luchtbellen die door de stille motor worden geproduceerd houden het water
ijsvrij en rijk aan zuurstof, met als gevolg: dankbare vijverbewoners. Ook in
de zomer, wanneer er door de stijgende watertemperatuur vaak zuurstofgebrek ontstaat, houdt
deze pomp het zuurstofgehalte op peil.
Verkrijgbaar in vijf modellen, naargelang de
grootte van je vijver. Adviesprijs vanaf € 92,50.
Kijk voor meer informatie en verkoopadressen op
www.velda.nl.

Welke boom of struik?
Weet jij welke bomen en struiken er in jouw tuin
staan en herken jij de bomen en struiken die je
tegenkomt in het bos of park? Of zie je door de
bomen het bos niet meer? Dan kan de Basisgids
Bomen en struiken je helpen. Dit boek geeft je veel
details in tekst en beeld over de bloei-, vrucht- en
zaadfase. Dat is weer eens wat anders dan de
gidsen die inzetten op herkenning aan de hand van
bladeren, bladknoppen, schors en boomvorm.
Basisgids Bomen en struiken, Arie van den Bremer. KNNV Uitgeverij,
ISBN 9789050117302. Paperback, 176 pagina’s. Prijs € 22,95.

Natuur is overal
Hoe is het om als natuurmens in een nieuwbouwwijk
te wonen? In Geluksklavers krijg je antwoord op deze
vraag. Auteur Elvira Werkman hield twaalf jaar lang
een dagboek bij over de natuur in de tuin en op
de grens van stad en buitengebied. En wat blijkt?
Natuur is overal. De ontdekkingstochten met haar
drie kinderen brachten veel verrassingen, met oog
voor klein geluk zoals geluksklavers.
Geluksklavers, Elvira Werkman. KNNV Uitgeverij, ISBN
9789050117524. Paperback, 144 pagina’s. Prijs € 17,50.
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