
plantes’ (bloemen&planten-jaarmarkten). 
Bij mijn vraag of ze wat tips kan geven 
voor onze tuin, krijg ik direct een uitge-
breide rondleiding door die van haar. 
Enthousiast wijzend noemt ze de ene 
exotische naam na de andere. Voor mij 
ziet het jonge groen er allemaal hetzelfde 
uit. Een uur later keer ik met een krat vol 
ondefinieerbare stekjes uit haar enorme 
kas huiswaarts. 
Ik denk dat we komend jaar voorname-
lijk mooie plantenbakken neerzetten 
vol vrolijk gekleurde zomerbloemen en 
planten, heel Frans. Mijn stekjes hebben 
dan rustig de tijd om uit te groeien tot 
volwaardige plant op hun eigen plekje  
in de tuin, en ik om de verschillende 
soorten te leren onderscheiden. Daarna 
kunnen we overgaan tot serieus tuinieren. 
En wie weet, misschien durven we ons 
over een tijdje zelfs wel in te schrijven 
voor de jaarlijkse tuinwedstrijd. 

Heleen, een gemeenteraadslid, komt 
langs. Of we ons misschien willen inschrij-
ven voor de tuinwedstrijd. Vol ongeloof 
gaap ik haar aan, is dit typisch Franse 
humor? Onze tuin ligt er nogal trooste-
loos bij. Het blijkt gelukkig geen serieuze 
vraag. Onze gemeente wil erkend worden  
als bloemengemeente en organiseert in 
dit kader een jaarlijkse wedstrijd. Als 
ingezetene word je persoonlijk uitgeno-
digd voor deelname. Blijkbaar ongeacht 

de daadwerkelijke staat van je tuin. Wij 
hebben dan ook vriendelijk bedankt. 
Eerst moeten wij onze tuin weer in oude 
staat herstellen. Ons eens zo mooie gazon 
was door de rupsbanden van de zware 
bouwmachines in een grote motorcross-
baan veranderd. Het graven van het 
zwembad heeft gezorgd voor enorme 
bergen aarde midden op het veld en 
onze moestuin was compleet platgewalst. 
Inmiddels hebben we veel werk verzet; 
het gazon is opnieuw ingezaaid en de  
bergen aarde zijn uitgevlakt naar de 
rand van het terrein. De grond van de 
moestuin is omgespit, kruidenbedden 
zijn aangelegd en ook de groentetuin is 
ingedeeld. De oogst kunnen we straks 
direct verwerken in de gerechten voor 
onze table d’hôte. Ik kijk daar zo naar 
uit! De keuze voor planten en bloemen 
is lastiger. Ik heb daar namelijk geen 
verstand van. Gelukkig hebben we het 
getroffen met onze Franse buurvrouw, 
zij is bloemen- en plantenkweekster. In 
haar grote witte bestelbus crost zij heel 
Frankrijk door en verkoopt haar planten 
en stekjes op de zogeheten ‘Fêtes des 

Jardin Fleuri

“ Alle stekjes zien 
er hetzelfde uit”

Column  Lisette

1april 2009  at Home  

Lisette Venselaar (32) is verhuisd naar de Lot. 
Samen met haar vriend Arjan (39) opent ze  
daar dit jaar een gastenverblijf. In at Home 
schrijft ze over haar Franse avontuur.  
Kijk ook op www.lapanacee.nl
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