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Voorwoord

Vier de zomer!
Kijk je er al naar uit? Genieten van het nonchalante,
zomerse buitenleven. Barbecueën met familie en
vrienden tijdens een heerlijke zwoele zomeravond.
Of volledig tot rust komen met een goed boek en een
glaasje rosé. Wist je dat je niet hoeft te wachten op
mooi weer voor een zomerse stemming?
Breng je huis en terras of balkon alvast in zonnige
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zomerplant!

Geniet van zomerse creaties

Verleng je
zomergevoel
met bloemen!

sferen met uitbundig bloeiende zomerbloemen
en -planten. Mijn Bloemist inspireert je graag met
luchtige, verrassende creaties waar je direct vrolijk
van wordt. Van weelderig bloeiende planten tot
kleurrijke creaties van zomerbloemen. Geniet deze
zomer van de veelzijdigheid!
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Mijn Bloemist is een initiatief van
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bloemisten.
Over de inhoud van dit magazine
kan niet worden gecorrespondeerd.
Alle producten die in het magazine
staan afgebeeld zijn verkrijgbaar
bij Mijn Bloemist.

Geniet ook tijdens een regendag van een zomers
parfum met geurende zomerbloemen en -planten.

Zomers Veldboeket

Benieuwd welke zomerse geur bij jou past?

Dat verdient een bloemetje

Mijn Bloemist zet op pagina 6 alle zomergeuren op

Zomer: de periode van de bloemencorso's

een rij. Vergeet deze zomer ook niet om de speciale

'ik droom van een eigen bloemenwinkel'

momenten een extra feestelijk tintje te geven met

Verwen jouw kanjer met een anjer!

een kleurrijk boeket of stoere plant. Deel je
zomergevoel en vier de zomer!

Agenda
Puzzel

Mijn Bloemist wenst je een zonnige zomer!

Gefeliciteerd

De 5 beloftes van Mijn Bloemist

Opa- en omadag

Verrassende en voor jou
gemaakte bloemcreaties

Waardeer de hulp en inzet
van opa en oma tijdens de

Deskundige vakspecialisten

officiële ‘opa- en omadag’

Verse bloemen, sterke planten

met bijvoorbeeld een
weelderig zomerboeket.

Tip: 4 juni
Opa- en
omadag

Met zorg geselecteerde
bijzondere producten
Persoonlijk advies en service
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Zomertrends

Speelse
creativiteit

Tamar stelt een
veldboeket samen

Geniet van zomerse creaties
'Kleurrijk, speels en onverwachts.
Dat is de zomertrend van dit jaar.
Vrolijke, compacte creaties die je

Een echte
'must-have'
voor de
zomer!

aansteken met het heerlijke zomergevoel.’ Het team van Pandora
Bloemen uit Ruurlo is helemaal klaar
voor een heerlijke zomer. 'Kleurrijke
zomerbloemen verwerkt in speelse

Kleurrijk

creaties staan garant voor een frisse,
vrolijke sfeer in huis.'

‘Het veldboeket staat synoniem voor de zomer. Geef dit boeket
een moderne draai door gebruik te maken van de hoogte van de
zomerbloemen. De Delphinium, Campanula en de grassen zorgen
Zomerboeket met vilt
en schijfjes citroen

voor een kleurrijk, speels effect.

Verrassend anders

Of laat bloemen op een subtiele manier onderdeel uitmaken van

De inspiratie voor vrolijke, zonnige creaties

je interieur met een vrolijk frame. Dit unieke samenspel tussen

halen eigenaresse Bea ten Haaf en medewerk-

bloemen en decoratieve materialen kleurt je huis. De bloemen zijn

sters Oennio van de Wetering en Tamar van

eenvoudig te vervangen, zodat je er extra lang van kunt genieten.’

den Tooren vooral uit verrassende materialen.
Tamar: ‘Wij zijn altijd op zoek naar orginele
ondergronden en materialen. Door bijvoorbeeld
kleine glazen bolletjes met kleurrijke bloemen
op boomschors te bevestigen, ontstaat een
vrolijke creatie. De vogelhuisjes geven het
geheel een zomerse touch. Dankzij het
compacte formaat straalt het stuk op een
salontafel of tv-meubel.’
Geef een zomerboeket eens een verrassende
draai door het in vilt te wikkelen. Tamar: ’Dit is
een nieuwe techniek om bloemen opvallend
te presenteren. Vilt komt het beste tot zijn
recht in een glazen vaas. Voor een extra zomers
effect voeg je wat schijfjes citroen toe in een
buitenste vaas.’
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Vrolijk frame op een
meisjeskamer

De hoogte in

Vrolijk en kleurrijk
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Een andere typische zomerbloem
is de Lathyrus, ook wel siererwt

Hier kan geen
luchtverfrisser
tegenop!

genoemd. De Lathyrus heeft een
zoete geur en kent een uitbundige
bloemenpracht, die de zonnige
uitstraling van je zomerboeket écht
afmaken. Lathyrus is verkrijgbaar
van april tot september.
Ook de roos White Naomi geurt
heerlijk in dit boeket. Roos White
Naomi is een grootbloemige witte
roos die lang houdbaar is en
volledig tot bloei komt.

Reportage: geurende
bloemen en planten
Na een nachtje slapen of een dag werken kom
je in je woonkamer. Een heerlijke geur komt
je tegemoet. Even sluit je je ogen: wat een
zonovergoten aroma! Maar welke plant of
bloem biedt je zo’n geursensatie? Mijn
Bloemist zet de top-zomergeuren op een rij.

Bij Mijn Bloemist heb je altijd een keur
(en geur) aan bloeiende zomerboeketten.
De meest bekende geurende bloemen zijn
Freesia’s, Violieren en Lathyrus.
Freesia’s hebben een zachte, subtiele geur
en zijn in allerlei frisse kleuren verkrijgbaar.

In bovenstaand zomerboeket
stralen de Zonnebloem en Violier.
Violieren kennen een uitgesproken
zoete geur. Met zijn landelijke
uitstraling doet een Violier het
goed in een landelijk interieur,
maar ze kleuren en geuren net
zo gemakkelijk in een strakke en
moderne inrichting. Violieren zijn
bloemen die in zomerse boeketten
niet mogen ontbreken.
>
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Naast rijkgeurende bloemen zijn er ook
typisch ruikende zomerplanten. Wat denk

4

je bijvoorbeeld van de Citrus geranium?

2

Hij houdt van de zomerzon en laat je
genieten van zijn frisse citroengeur. Hierdoor houdt hij muggen op afstand! Naast
Citrus geraniums zijn er zelfs geraniums met
een sinaasappel-, rozen- of hazelnootgeur!

1

5
3

Koningin Maxima, Madonna en Lady Gaga zijn er
dol op: Gardenia’s. Met zijn glanzende bladeren
en roosachtige bloemen is de Aziatische Gardenia een betoverende verschijning. In Nederland
staat deze plant ook bekend als Kaapse Jasmijn.
Hij is dankbaar om voor te zorgen, omdat hij
maandenlang roomwitte bloemen geeft met een
overheerlijke geur. De Gardenia houdt van vocht
én de zon, als ‘ie maar niet te fel is. Dat is de hele
zomer genieten, in en buiten huis!

Zomers
Veldboeket
Zon, zee en zomerbloemen! De zoete
zomergeur prikkelt je neus. Je waant je in
een weelderige bloemenweide. Met een

Welke zomerbloemen vind
je in dit veldboeket?

zomers veldboeket creëer je dit heerlijke
gevoel eenvoudig in huis of op je terras.
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De klokvormige bloemen van de Campanula zijn
net zomerjurkjes!

Een veldboeket is een boeket dat bestaat

2

uit typische seizoensbloemen die losjes bij

voor waardigheid. Deze krachtige, fleurige bloem wordt

elkaar zijn gebonden. Met een veldboeket
haal je het zomerse gevoel in huis (of op

ook wel de diva onder de zomerbloemen genoemd.
3

het terras). Bij het laten samenstellen van
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De boeketten op pagina 6 en 7 zijn gemaakt door

Angela Baars van Baars Bloem-

Dick Hagestein van de gelijknamige bloemen-

binders uit IJsselstein verzorgde

winkel uit Oostvoorne. Dick: 'Geur geeft beleving

de plantenarrangementen hier-

in je winkel, het maakt het echt zomer! Zeker

boven. Angela: 'Geurende zomer-

omdat veel geurende bloemen niet het gehele

planten kleuren je huis en terras

jaar verkrijgbaar zijn. Kort genieten van intense

en vragen weinig onderhoud.

zomergeuren, dat is mijn devies.'

Laat de zomer maar komen!'

een veldboeket kan je je laten inspireren

De Dahlia is een echte zomerbloem die symbool staat

De Matthiola, ook wel Violier genoemd, geeft het
veldboeket een intens zoete zomerse geur.
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De rijke zomerbloeier Scabiosa, of in de volksmond

door de natuur. Kijk bijvoorbeeld eens

Duifkruid, komt van oorsprong uit het Middellandse Zee-

naar de berm die volstaat met bloemen.

gebied. Wist je dat het Duifkruid veel vlinders aantrekt?

Het mooie van een veldboeket is dat alle

5

De Triteleia is een vrolijke bloeier die prima past in

kleuren, vormen en geuren naar hartelust

een gemengd boeket. Van oorsprong komt de Triteleia

kunnen worden gecombineerd. Bezoek de

uit Californië.

winkel van Mijn Bloemist en stel je eigen
veldboeket samen!
Dit artikel is tot stand gekomen met medewerking van
Pure Seasonal Flowers, www.pureseasonalflowers.nl
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Bromelia

Verleng je zomergevoel
Dankzij de tropische uitstraling van de Bromelia’s lijkt
het of je op vakantie bent in je eigen huis. Creëer een
extra kleurig effect met meerdere planten in één grote
pot of tas. Wil je het relaxte zomergevoel verlengen naar
je terras of balkon? In de schaduw van een boom of een
pergola komt de Bromelia volledig tot zijn recht.
Geef je een barbecue? Creëer dan extra sfeer door
Bromelia’s met gekleurde linten op te hangen in de
boom of aan een schommel.

Bijzondere familie
De Bromelia-familie bestaat uit diverse soorten, zoals
Vriesea, Guzmania en Tillandsia. Bromelia’s zijn sterke
planten die oorspronkelijk uit het Andesgebergte en de
oerwouden van Uruguay komen. Hier groeien ze soms
letterlijk op bomen. Rond de achttiende eeuw ontdekten
Belgische handelsreizigers de schoonheid van deze
planten en introduceerden ze in Europa. Wist je dat de ook
de ananas-plant onderdeel is van de Bromelia-familie?

Geen plantenoppas nodig!
Geen groene vingers? Dan is de Bromelia perfect! Je hoeft
er nauwelijks iets aan te doen. Geef deze plant een lichte
plaats (zonder volle zon) en regelmatig een scheutje
water in de kelk. Bromelia houdt niet van natte voeten,
zorg er dus voor dat het water uit de pot kan weglopen.
Ga je op vakantie? Dan is een plantenoppas niet nodig!
Bromelia’s kunnen tot drie weken zonder water. En bij
thuiskomst zorgen ze ervoor dat je een heerlijk relaxt
vakantiegevoel blijft houden.

De ideale
zomerplant!
Zin in het ultieme zomergevoel? Fleur
je huis of terras dan op met Bromelia’s.
Ze zijn er in diverse soorten en kleuren,
zoals rood, geel, oranje en paars en zelfs
tweekleurig. Met zijn vrolijke, tropische
bloemen is deze makkelijke plant een
echte sfeermaker.
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Het geven van
een vrolijk
boeket fleurt
ieders dag op

4 juni:
opa- en omadag
Opa’s en oma’s spelen steeds vaker
een actieve rol bij de opvang van hun
kleinkinderen. Waardeer de hulp en
inzet van opa en oma tijdens de
officiële ‘opa- en omadag’ met bijvoorbeeld een weelderig zomerboeket.

21 juni: Vaderdag
Heb jij een sterke, stoere vader? Verras hem dan
met een plant die over dezelfde eigenschappen
beschikt. De Bromelia is een ijzersterke bloeier die
oorspronkelijk uit het ruige Andesgebergte komt.
Overleven in een huiskamer kan hij als geen ander.
Als je vader hem regelmatig een scheutje water
geeft, heeft hij tot wel zes maanden plezier van
deze prachtig bloeiende plant!

Dat verdient
een bloemetje!
Komende periode zijn er diverse momenten om mensen in je omgeving in de bloemetjes
(of plantjes) te zetten. Geef deze speciale momenten een extra feestelijk tintje met een
cadeau van Mijn Bloemist. Enkele tips op een rij:

De arrangementen op deze
pagina's zijn gemaakt door Dick
Hagestein en Baars Bloembinders.

Einde schooljaar:
Juf/meester, bedankt!

Geslaagd of
avondvierdaagse?

Aan het eind van het schooljaar de juf of meester

Verras een geslaagde met een originele

bedanken met een klein cadeautje is een echte

bloemcreatie. Een compact boeketje

traditie. Geef dit jaar eens een opvallende

met toepasselijke rode, witte en blauwe

zomerbloem. Een feestelijk lintje waaraan je

bloemen is een leuke knipoog naar

eenvoudig een persoonlijk kaartje knoopt,

de vrolijk wapperende vlag. Ook leuk

maakt het sympathieke gebaar af.

voor kinderen die meelopen met de
avondvierdaagse! Beloon ze voor deze

Ben je meester of juf?

sportieve prestatie met dit fleurige

Dan zet je de gekregen zomerbloemen

boeketje. Zie je ze al pronken met hun

samen in één vaas en creëer je zo eenvoudig

medaille en vrolijke boeketje?

je eigen zomerboeket!
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‘Het is een heel
bijzondere
ervaring’
Zomer: de periode van
de bloemencorso's

'Het bouwen en decoreren van de praal-

mensen aan het werk. Dat is heel gaaf! Het

wagen is veel werk. In januari zijn de

absolute kippenvelmoment is als de wagen

ontwerpen beschikbaar en vanaf begin

op de ochtend van het corso tevoorschijn

mei starten de lassers. In juni komt er een

komt uit de tent en je de creatie voor het

tent omheen, zodat we met etages kunnen

eerst in het daglicht ziet. Een enorme kik!'

gaan werken. Vervolgens naait men het
karton om de stellage en kan het decoreren beginnen. Vanaf de donderdag voor
het corso starten we met bloemen plakken. Dit gaat non-stop door tot de wagen
op zaterdagmorgen af is.'

Creatieve touch
Het lot bepaalt in Eelde met welk ontwerp
je aan de slag mag. Alex geeft het ontwerp
altijd een creatieve touch. 'Het ontwerp
moet echt passen bij onze wijk. Daarnaast
vind ik het leuk om mijn vakmanschap te
gebruiken in creaties en materiaalgebruik.
Denk aan alternatieven zoals koolblad,

Bloemencorsokoorts
'Als klein kind kwam ik al in aanraking met
bloemencorso’s. In mijn woonplaats Roden
was het gebruikelijk dat alle kleuters tijdens
het corso op een versierde wagen zaten.
Daar heb ik de ‘bloemencorsokoorts’ opgedaan. Tijdens mijn bloemenopleiding kwam
er in Eelde een nieuwe wijk. Deze wijk wilde
natuurlijk ook meedoen aan het plaatselijke
bloemencorso. Ik reageerde op de oproep
voor een arrangeur en werd zo de jongste
arrangeur (21 jaar, red.) van het corso.'

eikels en appels.'

Kippenvelmoment

Kijk voor een overzicht van

'Het is heel gezellig om dit samen met je

www.mijnbloemist.nl/agenda

bloemencorso’s in Nederland op

wijk te doen. We zijn vaak met 60 tot 80

De winnende praalwagen
van Alex Aalders en zijn team

Nederland telt diverse bloemencorso’s. Ruim 90.000 bezoekers
bewonderden vorig jaar de winnende praalwagen van Alex
Aalders en zijn team tijdens het bloemencorso in Eelde

Alex Aalders legt de laatste hand
aan het kapsel van de figuranten

(Groningen). Hoe komt zo’n adembenemende creatie tot
stand? Mijn Bloemist vroeg het Alex Aalders, bloemist in Assen.
Het bloemencorso is een bijzonder evenement van en voor de
De winnende wagen van het
corso in Sint Jans Klooster
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inwoners van Eelde. Iedere wijk heeft zijn eigen praalwagen.
Alex Aalders is als arrangeur ook betrokken bij een wijk.

De afbouw van de praalwagen
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Gloriosa

Hoe zorg je in een handomdraai
voor een zomerse uitstraling
op je terras of balkon? Mijn
Bloemist helpt je een handje
met zomerterrastips. Steek
de barbecue maar aan op die
zwoele zomeravond!

Barbecueën op een zomerse avond, dat is echt een
genietmoment met familie of vrienden. Vergeet je
de rosé niet? Bij zo’n zomersfeer horen zomerbloeiers, met een exotische uitstraling. Bijvoorbeeld
de kuipplant Gloriosa, afkomstig uit Afrika. Zet hem
uit de wind en in de zon en van mei tot en met
september is het genieten geblazen.

Tips voor een
zomers terras

Begonia

Eetbare bloemen
Eetbare bloemen? Mijn Bloemist heeft ze! Bloombites is een nieuw en hip
foodconcept met smaakvolle én decoratieve bloemen. Wat denk je van ijsklontjes
met vrolijkkleurende bloemetjes erin? Of als decoratie op een zomersalade of je
zelfgebakken pizza? Angela: 'De plant geeft telkens nieuwe bloemen. Je hebt er dus
lang plezier van.' Kijk op mijnbloemist.nl/bloombites voor verrassende recepten.

'Paarser dan paars kan bijna niet. De Celosia
Deep Purple is een echte sfeermaker op je
terras of balkon. Dankzij het sterke karakter
van de plant kun je lang van zijn intense
paarse kleur genieten. De Celosia voelt zich
thuis in een stoere zinken emmer, maar ook
in een klassieke pot of in de border. Hij kan

Bloemrijke bloeiers

goed tegen de warmte en is gewend aan

Angela Baars van Baars Bloembinders uit IJsselstein is

zo vertelt Angela.

weinig water, een echte zomerplant dus!',

enthousiast als de zomerbloeiers weer in de winkel hangen
en staan. Angela: ‘Mooi op elk terras zijn bloemrijke bloeiers.
Bijvoorbeeld de Begonia Waterfall. De naam zegt het al, ze
geeft een waterval aan bloemen. Vanwege haar hangende
bloemen doet ze het goed als hanging basket of in een hoge
pot. Uitgebloeide bloemen plukken hoeft niet meer,
deze Begonia is ‘zelfschonend’.
Bloombites
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Leer het vak bij Mijn Bloemist

'Ik droom van
een eigen
bloemenwinkel'

TIPS

Sharon Korte (18) weet precies wat ze wil: ‘Ik droom

2

van een eigen bloemenwinkel. Een mooie, moderne
zaak waar ik klanten kan verrassen met mijn
creativiteit.’ Om deze droom te realiseren, volgt ze

1) Geniet extra lang van de koning van de zomerbloemen met deze zonnebloem in

de opleiding Bloem en Design aan het Terra college

een vrolijke pot. 2) Laat de uitbundige bloemenpracht van de Lathyrus extra tot zijn

in Emmen en een cursus interieurstyling.

recht komen met een creatieve ondergrond. 3) Breng je huis in zomerse sferen met
drijfbloemen. Doordat de drijfbloemen in glazen bolletjes drijven blijven ze nog

‘Ik ontdekte op de middelbare school dat ik bloem-

1

schikken erg leuk vind. Je kunt vanuit je eigen

langer mooi. Ideaal voor op de salontafel!

creativiteit met bloemen zoveel prachtige creaties
maken. De mogelijkheden zijn eindeloos! Ik zit nu
in het eerste jaar van de opleiding en heb nog geen
seconde spijt gehad van mijn keuze.’

Cactussen
Wist je dat er ruim 1500 soorten

Veelzijdigheid

cactussen bestaan? Deze onder-

Sharon doet nu een meeloopstage bij Bloemen en

en verrassend. Er is dus altijd wel

Interieurzaak Geschikt in Emmen. ‘Wat me heel erg

een cactus die bij jou past. Zo is er

aanspreekt, is de veelzijdigheid van de werkzaam-

de Pseudoespostoa. Deze cactus

heden. Van het inrichten van de winkel tot het

overleeft op grote hoogte dankzij

adviseren van klanten om creaties te maken die

zijn haartjes. Hiermee creëert hij zijn

passen bij hun wensen. Dit is heel leerzaam en daagt

eigen microklimaat. Of wat dacht je

mij uit om nog meer uit mijn creativiteit te halen.’

van de Agave Nana? Deze plant ziet

Tip van Sharon
Twijfel je of de opleiding Bloem en Design iets
voor jou is? Sharon heeft een belangrijke tip:
‘Loop gerust eens bij een bloemist binnen en vraag
of je een dagje mag meelopen in de winkel. Op deze

schatte plantensoort is veelzijdig

er niet uit als een typische cactus en
kent een rijke historie. Wist je dat de

3

indianen deze plant gebruiken om
er touw en tequila van te maken?
Combineer cactussen met
Geraniums voor een zomers effect.

V.l.n.r.: Agave Nana,
Pseudoespostoa en Geranium

manier kun je rustig kijken of het vak bij je past.’

Opleiding volgen?

Relaxte huisgenoot
De Rhipsalis is familie van de cactus. Deze stekelloze plant

Wil jij ook een bloemenopleiding volgen?

komt oorspronkelijk uit de regenwouden van Midden- en

Kijk op groenonderwijs.nl voor een opleiding bij

Zuid-Amerika. De Rhipsalis bezit een bijzondere eigen-

jou in de buurt!

schap: wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond
dat deze easy care plant een kalmerende werking heeft.
Zet een paar decoratieve Rhipsalissen in je huis en je

Deze reportage is mede mogelijk gemaakt door:

18

voelt je minder gespannen!
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Verwen jouw
kanjer met
een anjer!

Agenda
Juni
Op de bloemenagenda: Lelie. De heerlijk geurende Lelie
staat symbool voor vrouwelijkheid, liefde en zuiverheid. Combineer
de Lelie eens met de Alstroemeria, Trosroos of Bouvardia.
Woonplant van de maand: Spathiphyllum.

Nomineer ook jouw kanjer

21 juni
Vaderdag

Iedereen kent ze: de buurvrouw die de
boodschappen doet als je ziek bent. De vriendin die

Verras vader met een stoere plant.

spontaan op de stoep staat met een grote pan soep.
Je vader die helpt klussen in je nieuwe huis.
een avondje tussenuit moet. Mensen die er gewoon

Doe inspiratie op bij de bloemenshow en -wedstrijd van de Nederlandse Lathyrus Vereniging in de prachtige Tuinen van Appeltern.

voor je zijn. Stuk voor stuk kanjers!

27 juni
Nederlandse Veteranendag

Het is tijd om deze kanjers in het zonnetje te zetten!
En hoe kan dat beter dan met bloemen? Daarom is
er de kanjeractie van Mijn Bloemist: Verwen jouw

Bedank onze veteranen met een Anjerboeket voor hun inzet
in dienst van de vrede. Anjer wordt – met dank aan
Prins Bernard - van oudsher geassocieerd met veteranen.

kanjer met een anjer!

Veelzijdig en verrassend
De anjer is een kleurrijke snijbloem met verrassende
mogelijkheden. Ze wordt gekenmerkt door een
lange houdbaarheid. Dankzij de enorme diversiteit

Juli
Op de bloemenagenda: Zonnebloem.
Woonplant van de maand: Ficus Ginseng.
Ficus Ginseng is een subtropische plant met een bonsai-achtige
vorm. De karakteristieke afgestompte bladpunten staan garant
voor een frisse uitstraling. De plant laat zich makkelijk combineren
met een stijlvolle of juist opvallende pot. Kortom: deze plant
voelt zich thuis in elk interieur.

in kleuren en bloemvormen laat deze bloem zich
makkelijk combineren met andere bloemen.
Of het nu gaat om een klassiek boeket of een
modern bloemwerk, anjers stralen in elke creatie.

Welke kanjer wil jij
verrassen?
Wie wil jij in het zonnetje zetten? Vertel het ons op
www.mijnbloemist.nl/kanjervandemaand en maak
kans op een prachtig anjerboeket voor jullie allebei.
Mijn Bloemist kiest elke maand een winnaar.
Kijk snel op www.mijnbloemist.nl/kanjervandemaand
en verwen jouw kanjer met een anjer!
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voor de Woonplant van de maand. Deze plantenlijst
geeft tips en wordt jaarlijks zorgvuldig door
kwekers samengesteld. Op bloemengebied is er
De Bloemenagenda. Op deze lijst staan de meest
in het oog springende seizoensbloemen.
Lees hiernaast welke bloemen en planten voor de
komende maanden zijn geselecteerd. In de agenda
lees je bovendien wanneer er leuke evenementen
zijn. We wensen je een bloemrijke zomer!

26 t/m 28 juni
Lathyrus bloemenshow

Een goede vriend die precies weet wanneer jij er

Lian de Koning (links) verrast kanjer
Anja Scholten voor haar inzet op de hockeyclub

Iedere maand vraagt Mijn Bloemist aandacht

Spathiphyllum
Deze Lepelplant komt oorspronkelijk uit de tropische regenwouden en houdt van warme,
vochtige omgeving. Dankzij zijn
luchtzuiverende kwaliteiten
past deze plant ook heel goed
in ruimtes waar regelmatig veel
mensen bij elkaar zijn.

Zonnebloem
Vier de zomer met de koningin
van de zomerbloemen: de
Zonnebloem! Wist je dat deze

24 juli t/m 2 augustus
Bloem & Tuin

bloem symbool staat voor zon

Het toonaangevende tuinevenement op Landgoed Gulbergen
in Nuenen waar je volop inspiratie opdoet voor een
trendy buitenleven.

zomers gevoel de zonnebloem

en liefde? Combineer voor een
eens met Gladiolen of Dahlia’s.

Augustus
Op de bloemenagenda: Calla. Calla is een prachtige bloem.

Sanseveria

Met zijn serene en statige kelk voelt hij zich thuis in opvallende
boeketten, corsages en vrolijke decoraties. Als symbool voor geluk
kan de Calla natuurlijk niet ontbreken bij een feestelijke gelegenheid.
Woonplant van de maand: Sanseveria.

Ook wel Vrouwentong ge-

31 juli t/m 2 augustus
Varend Corso Westland
Fleurig vaarfestijn van boten vol creatieve bloemsierkunst met als
thema: pluk de dag! Kijk voor de vaarroute op www.varendcorso.nl

noemd, is een van de makkelijkste kamerplanten. De Vrouwentong staat graag goed in het
licht of zelfs de volle zon en
droog staan is geen probleem.
Wist je dat de Sanseveria voor
schone lucht zorgt en voor een
betere luchtvochtigheid?

Agendatips?
Mail ze naar info@mijnbloemist.nl
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Puzzel

Win een
zomers boeket

Gefeliciteerd!
Verwen een kanjer
met een anjer!

Geniet deze zomer van het vrolijke, zomerse buitenleven.
Mijn Bloemist helpt je dit zomers gevoel vast te houden
met vrolijke boeketten. Wil jij een zomers boeket winnen?
Los dan onderstaande puzzel op. Alle antwoorden op de
vragen kun je vinden in dit magazine.

Iedere maand zet Mijn Bloemist een kanjer in het zonnetje. In april
vertelde Marja Boertje ons dat zij graag Mariëlle van der Pligt wilde

Vul de oplossing in op www.mijnbloemist.nl/zomerpuzzel.

verrassen met een Anjerboeket. De Anjer staat immers symbool voor

Inzenden kan tot en met 15 augustus 2015.

toewijding en doorzettings-vermogen, en dat zijn exact de
eigenschappen die passen bij deze kanjer!

Winnaars
voorjaarspuzzel
De oplossing van de puzzel uit het
voorjaarsmagazine is: Vrolijk voorjaar! Onderstaande winnaars van de

1

puzzel hebben 2 toegangskaarten

2

voor Keukenhof gewonnen.
C. Hooijman

3

I. van der Hout-Koster

4

Marja ontvangt een (K)anjerboeket
van Dream Flowers voor Mariëlle

5

C. Miedema
J.H. van Rheenen-van Ingen
H. Rensink

6

Marja: ‘Mariëlle altijd bezig voor de Zonnebloem, zo brengt zij voor

7
8
9

uitstapjes de vrijwilligers en gasten van huis naar activiteit en terug. Ze
gaat mee met vakanties, gaat naar vergaderingen, brengt bezoekjes aan
de leden. Kortom naast haar baan en gezin een volledige taak om het
haar medemens naar de zin te maken.’
Mijn Bloemist Dream Flowers uit Numansdorp maakte voor Mariëlle een

10

prachtig anjerboeket gecombineerd met zonnebloemen.
In mei vertelde Jolanda van Velthuizen ons dat zij graag haar dochter

11

Mirjam van Velthuizen wilde verrassen.

12

Vul je oplossing in op
www.mijnbloemist.nl/zomerpuzzel
Jolanda ontvangt een (K)anjerboeket
voor haar dochter

Jolanda: ‘Mirjam is al vanaf haar 8e ziek en zal niet meer beter worden. Ze
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1. Plantensoort uit de Bromelia-familie

7. Zomerplant

2. Kuipplant uit Afrika

8. Eetbare bloemen

3. Nederlandse naam voor Gardenia

9. Vrolijke bloeier met z’n oorsprong uit Californië

4. Synoniem voor de zomer

10. Thema: Corso Westland

5. 21 juni

11. Achternaam van bloemist uit Assen

6. Typische zomerbloem

12. School in Emmen

zit nu in de derde klas van de mavo en knokt ontzettend om het te halen.
Ze heeft veel uitval door haar ziekte maar gaat met ruime voldoendes
door naar het examenjaar. Onze kanjer verdient het echt om eens in het
zonnetje gezet te worden. Ze zegt: “Mam, elke dag is er weer 1 en ben zo

In de herfstuitgave van
Mijn Bloemist
• Herfsttrends
• Over rozen
• Van buiten naar binnen

blij dat ik nog mag genieten van iedereen.” Echt een topKANJER!’

Het herfstmagazine ligt begin

Mijn Bloemist Flower Power uit Scherpenzeel maakte voor Mirjam een

september in de winkel.

prachtig anjerboeket.
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Flowering your life!

Met bloemen
en planten!

Zomers boeket winnen?je

innert jou aan
Welke bloem of plant her
emming? Deel je
favoriete vakantiebest
mijnbloemist.nl/
herinnering met ons op
kans op een
vakantiegevoel en maak
!
prachtig zomers boeket

Geniet van de zon!
Extra lang genieten van het heerlijke zomerse
gevoel? Verleng samen met Mijn Bloemist je
vakantiegevoel. Waan je meteen in Frankrijk met
een royaal zonnebloemboeket.
Of haal de ontspannen zomerse sfeer van de
Canarische Eilanden in huis met een modern
boeket van Strelitzia’s. Of kleur je terras met een
weelderig bloeiende Bougainville. Doet je dat ook
denken aan dat schattige straatje in Griekenland?
Kom naar Mijn Bloemist bij jou in de buurt en
verleng je vakantiegevoel!

