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Voorwoord

Exotische kleuren

Temperaturen stijgen, terrassen stromen vol en 

iedereen ontspant. Van ontbijten in het zonnetje 

tot een gezellige borrel met vrienden tijdens een 

zwoele zomeravond. Het is zomer! 

Wacht dit jaar niet op mooi weer, maar creëer alvast 

je eigen ontspannen zomerse stemming met exotische 

bloemen en planten. Mijn Bloemist inspireert je 

graag met een aantal echte wereldreizigers om jou 

en je huis helemaal in vakantiestemming te brengen. 

Van fl amboyante zomerbloemen tot uitbundig 

bloeiende planten. Geniet deze zomer van intense 

kleuren en nonchalante plukboeketten! 

Weer thuis na een onvergetelijke vakantie? Houd je 

ontspannen vakantiestemming dan nog wat langer 

vast met bloemen en planten! Op pagina 18 lees je 

hoe Carola samen met Mijn Bloemist haar ultieme 

vakantiegevoel tastbaar maakt met een prachtig 

boeket. Vergeet deze zomer ook niet om de speciale 

momenten een extra feestelijk tintje te geven met 

vrolijke bloemen of een stralende plant. Deel je 

zomergevoel en geniet samen! 

Mijn Bloemist wenst je een zonnige zomer! 
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>

Bestaat jouw ultieme zomer uit warmte, vrolijkheid 

en genieten? Dit jaar hoef je voor deze exotische 

zomersfeer geen verre reis te maken. Een uitstapje 

naar Mijn Bloemist is genoeg om je helemaal in vakantie-

stemming te brengen. Zo schijnt bij jou thuis de hele 

zomer de zon, zelfs als het weer even tegenzit. De tips 

van Mijn Bloemist voor deze zomer:

Het wordt een 
exotische zomer!

Zomerse match
“Bloemen en planten zijn juist ook in de zomer onmisbaar. 

Ze kleuren je huis en terras en brengen je een vrolijk humeur. 

Bloemen die een typisch zomergevoel oproepen zijn o.a. 

Heliconia (je waant je in de tropen), Protea (Zuid-Afrikaanse 

trots) en Leucospermum. Combineer deze exoten met een 

vaas of pot in een van de trendkleuren, zoals copper green 

of terra. Het resultaat? Een perfecte zomerse match!”

Sfeervolle bamboe 

lantaarn shi, 

warm grey

Stevige pot godenza 

druipglazuur, terra

Trendwatcher Giel Tuns 

bespreekt de highlights 

van dit seizoen en vertelt 

hoe je deze trends laat 

terugkomen in je interieur. 

5



Nonchalant 
“Exotische bloemen zijn de paradijsvogels van het 

seizoen. Wees niet te bescheiden in het gebruik 

van deze uitgesproken bloeiers. Zet ze kriskras 

door elkaar of presenteer ze in de vaas alsof je ze 

zelf geplukt hebt. Of onderstreep het eigenwijze 

karakter van deze bloemen met potjes in diverse 

tinten. De verschillende maten van de potjes geven 

het geheel een nonchalante uitstraling. 

Kortom: alle ruimte voor

eigen creativiteit!” 

Rotan is terug
“Rotan is weer net zo populair als 

in de jaren 50 en 60. En terecht! 

Deze nostalgische, vintage basis 

laat de uitbundige kleuren van 

de zomerbloeiers extra stralen. 

Rotan is deze zomer een 

absolute musthave!” 

Rotan tas met hengsels

Pot Stean aardewerk, 

kopergroen
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Verras ons met 
een zomerse foto 
van jouw favoriete 

zomerbloemen

Post jouw foto op onze 
Facebook-pagina
Wat is jouw favoriete zomerbloem of -plant? Maak 

een selfi e van jou en de bloem of plant en plaats deze 

op de Mijn Bloemist facebookpagina. Vertel ons 

waarom je deze foto hebt gemaakt en win!

De leukste inzenders ontvangen een boeket 

of plant naar keuze!

Win een 
boeket
naar keuze!

Upload je foto op de 

Mijn Bloemist facebookpagina
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Wereldse 
planten

Heb jij je zomervakantie al geboekt? Of je nu ver weg gaat of thuisblijft, 

deze vier exotische planten brengen je alvast in vakantiestemming. 

Welke wereldreiziger siert deze zomer jouw huis? 

Message in a bottle
Crassula tenelli

Volksnaam: Vetplant. Omdat deze 

plant in de dikke, vlezige bladeren water opslaat. 

Land van herkomst: Zuid-Afrika. 

Opvallende eigenschap: Deze vetplant lijkt zo 

aangespoeld te zijn op een strand. In combinatie 

met de fl es houdt deze plant jouw zomergevoel 

helemaal vast!

Verzorging: Deze vetplant groeit langzaam en kan 

door zijn eigen biotoop heel goed voor zichzelf 

zorgen. Lekker makkelijk! Zie je toch dat het blad 

wat slap wordt, druppel dan een klein beetje 

water in de fl es.

Planten uit verre oorden

Ga mee    op reis!
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Apenpootjes
Humata tyermannii

Volksnaam: Apenpootjes varen. 

Deze naam komt van de wollige wortels die over 

de pot groeien. 

Land van herkomst: Subtropische en tropische 

streken van Azië, Australië en Afrika. 

Opvallende eigenschap: Deze oudste plantsoort ter 

wereld reguleert de luchtvochtigheid in huis, zodat 

je minder last hebt van hoofdpijn en een droge huid. 

Verzorging: De apenpootjes varen is een echte 

survivor. Zet hem gerust in een pot met mos in 

plaats van grond. Het mos houdt de wortels vochtig 

en dat is genoeg voor de Humata. 

Morning Sun 
Zantedeschia 

Volksnaam: Calla of bekerplant. Volgens de mythen 

dronken de Griekse goden uit de kelk van deze bloem. 

Land van herkomst: Zuid-Afrika. 

Opvallende eigenschap: Deze klassieke schoonheid 

met een zonnig karakter staat symbool voor 

zuiverheid en sympathie. 

Verzorging: De Calla houdt van licht, warmte en 

lichtvochtige grond. Hangen de bladeren, dan 

wil de Calla snel wat extra water. Hangt er een 

druppel aan de kelk? Dan heeft deze woestijnplant 

teveel water gehad en mag hij even op 'dieet'.

Bloeitijd: Tot ca. 8 weken.

Oosterse schone
Dendrobium Nobilé

Volksnaam: Orchidee.

Land van herkomst: Zuid-Oost Azië 

en het Himalaya gebied.

Opvallende eigenschap: De Dendrobium Nobilé 

is de enige orchidee met trosjes bloemen aan een 

stevige steel. Deze bloemenwaterval ruikt heerlijk 

en bloeit minimaal 8 weken. 

Verzorging: Deze Oosterse schone waardeert een 

liefdevolle verwaarlozing. Niet teveel water en een 

lichte plek zonder direct zonlicht is voldoende. 

Geniet je van je bloemenboom? Verwen jouw 

Dendrobium dan af en toe met een dompelbad.

Bloeitijd: Tot ca. 8 weken. 9



1    Gebruik een schone vaas

Een mooi boeket gekregen of gekocht? Zet je boeket altijd in een 

schone vaas. Zo krijgen bacteriën geen kans en staat je boeket langer. 

Tip: De vaas wordt het schoonst in de vaatwasser!

2    Bloemenvoeding 

Met de juiste voedingsstoffen blijven bloemen in topconditie. 

Bloemenvoeding is dus belangrijk om zo lang mogelijk te genieten van 

jouw bloeiers. Voeg daarom, voordat je de bloemen in het water zet, 

snijbloemenvoedsel toe.

Wist je dat er sinds kort ook Mijn Bloemist bloemenvoeding 

bestaat? Als je deze innovatieve bloemenvoeding gebruikt, 

hoef je de bloemen niet meer af te snijden. Handig toch?! 

Nieuwsgierig?  Vraag ernaar bij Mijn Bloemist. 

3    Afsnijden 

Snij de stelen schuin af, zodat de bloemen het water met bloemen-

voeding extra goed kunnen opnemen. Gebruik hierbij een schoon mes. 

Verwijder ook alle bladeren die in het water komen te staan. Zo voor-

kom je de groei van bacteriën in de vaas. En dan nu het allerleukste: 

schik jouw bloemen tot een stralend boeket! 

4    Ideale spot

Bloemen voelen zich het beste thuis op een koele, schaduwrijke 

plek. Zet je boeket ook niet in de buurt van de fruitschaal. Fruit geeft 

ethyleen af, dit versnelt de veroudering van bloemen en planten. 

Klaar om extra lang te genieten van jouw bloemen! 

Help je bloemen de zomer door
Bloemen kunnen tijdens de zomerhitte wat extra verzorging gebruiken. Vul de vaas 

bijvoorbeeld tijdig bij, bloemen houden niet van droge voetjes. Door de warmte 

groeien er extra snel bacteriën in het water. Ververs daarom na vier dagen het water 

en maak de vaas schoon. Voeg nieuwe bloemenvoeding van Mijn Bloemist toe en zet 

de bloemen op een lekker koel plekje. Klaar om nog langer te genieten! 

Lang genieten van je boeket? 

Kun jij ook zo genieten van verse bloemen? Een zomerse zee van geur en kleur 

vult je huis. Maar hoe zorg je dat jouw boeket zo lang mogelijk blijft stralen? 

Mijn Bloemist geeft 4 verzorgingstips! 

4 tips voor de beste bloemenverzorging
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TIPS

1) Terra hoort bij de zomer. Samen met exotische vetplantjes 

heb je hier de hele zomer plezier van. Ideaal voor op je 

tuintafel! 2) Blijf het hele seizoen in balans met een chrysant. 

Yin Yang doet zijn naam eer aan met het contrast tussen 

het gitzwarte hart en de maagdelijk witte bloemblaadjes. 

3) Deze bloeiende miniboom is een opvallende verschijning 

in elke huiskamer. Wist je dat de bloemen van de Dendronium 

heerlijk ruiken? 4) Tropische schaal van bamboe, 'het nieuwe 

hout', helemaal trendy in een botanisch interieur. 

5) Zomerbloemen komen prima tot hun recht in Delfts 

blauwe vazen. Ze zijn weer terug van weggeweest!. 6) Het is 

pas echt zomer met de zonnebloem! Een enkele zonnebloem 

is al voldoende voor een zomerse sfeer. 

1

3

4

6

5

2
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De temperaturen stijgen en de zon geeft alles om 

je heen extra glans: het is zomer! “Royaal, kleurrijk 

en nonchalant” vat Edith de Jong van Rietveld 

Bloemisten uit Oosterhout haar zomergevoel 

kernachtig samen. “In dit seizoen werk ik het 

liefst met echte zomerbloemen zoals Delphinium, 

Korenbloem en Camille. In een plukboeket geef je 

deze bloemen volop de ruimte om te stralen.”

“Zomerbloemen geven je boeket een extra 

accent. Intense kleuren, verleidelijke geuren 

en een goed verhaal. Ideale ingrediënten om deze 

zomer van te genieten!” Het favoriete boeket 

van Edith bestaat uit de volgende bloemen:

Briza
“De Briza heeft een toepasselijke bijnaam: tril-

gras. Deze grassen zijn zo fragiel dat ze lijken te 

trillen in de wind. Dankzij deze eigenschap geeft 

Briza je boeket een verfi jnde, zomerse sfeer.”

De leukste 
zomerbloemen!

12
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Zomer-
bloemen zorgen

voor kleur en 
vrolijkheid!

Lysianthus
“Deze dame ziet er misschien fragiel uit, maar 

schijn bedriegt: haar roots liggen in het Wilde 

Westen. De Lysianthus is een sympathieke, 

veelzijdige bloem die je goed kunt gebruiken 

om je waardering en dankbaarheid te uiten. 

Of om zelf van te genieten!” 

Delphinium
“De romantische weelderige bloemenpluimen 

van de Delphinium geven je boeket een weelderige 

touch. Deze zomerse bloem is verkrijgbaar in 

meer dan 50 tinten blauw. De naam Delphinium 

betekent dolfi jn, omdat de bloemknoppen met 

een beetje fantasie lijken op een dolfi jn.”

Scabiosa
“Scabiosa heet in de volksmond ook wel 

duifkruid of schurftkruid. De naam schurftkruid 

verwijst naar de medicinale toepassing van deze 

bloem. Vroeger gebruikte men Scabiosa als 

medicijn tegen de pest en huidziekten.”

Gerbera
“Hoewel de Gerbera jaarrrond verkrijgbaar is, 

geeft deze kleurrijke bloem wel een zomers 

accent aan het boeket. Zeg je Gerbera dan zeg je 

kleur. Geniet van de frisse, vrolijke zomerkleuren 

van deze populaire dame!”

13



Pluim Celosia
“De fl amboyante Pluim Celosia maakt van elk 

boeket een feestje. Deze tropische bloem staat 

symbool voor stoutmoedigheid en is te krijgen in 

verschillende vurige kleuren.” 

Campanula
“De Campanula is een bekende en 

geliefde plant die in veel tuinen 

bloeit. Maar deze vrolijke bloemen 

komen ook heel goed tot hun recht 

in een boeket. Campanula is de 

Latijnse naam voor klokje, vandaar 

de bijnaam klokjesbloem.” 

Korenbloem
“De Korenbloem is een prachtige 

weidebloem die vroeger veel in 

korenvelden bloeide. Oorspronkelijk 

is de Korenbloem paarsblauw, maar 

inmiddels zijn er ook varianten in het 

wit, roze en lichtblauw. Ideaal voor 

een zwierig boeket!”

Camille
“Camille is een echte veldbloem die niet mag 

ontbreken in een zomers plukboeket. De witte 

stralenkrans en de kenmerkende geur zorgt 

voor extra vrolijkheid.” 

14



Tip:
Met kleurige 

bloemen geef je
het ijsglas een

extra feestelijke
touch

Zomers proosten doe je met een verfrissend, 

zelfgemaakt ijsglas. Deze keer dus geen ijs 'in', 

maar 'om' je drankje. Uren nippen van je drankje 

gaat met dit bijzondere glas niet lukken, dus het 

feest barst snel los. Met kleurige bloemen geef 

je jouw eigen ijsglas een extra feestelijke touch. 

Proost je mee? 

Maak je eigen ijsglas 
met bloemen

Dit heb je nodig:
•  Twee blikken of fl exibele plastic vormen met 

minimaal 1,5 cm ruimte tussen de twee vormen. 

Kies je voor blik, gebruik dan blik dat is geopend 

met een blikopener. Zo ontstaat een mooie 

opening waar het ijs makkelijk langs kan. 

Gebruik geen glas: water zet uit als het bevriest. 

• Maiskorrels, suiker of zout 

• Satéprikker 

•  Eetbare bloemen, bijv. paarse viooltjes en violier 

• Takjes rozemarijn 

• Vermout bianco 

• Sodawater 

• Citroen

Kijk voor meer inspiratie op: mooiwatbloemendoen.nl 

Do it yourself:

Proost! 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Zo maak je het:
Giet water in het grote blik en hang het 

kleine blik erin. 

Verzwaar het kleine blik met maiskorrels, 

zout of suiker. 

Schuif de eetbare bloemen en kruiden in het 

water en schik ze met de satéprikker. 

Plak tape over het kleine blik en zet het vast 

aan de binnenrand van het grote blik zodat 

alles op zijn plek blijft. 

Zet het glas minimaal 4 uur in de vriezer. 

Haal het ijsglas uit de vriezer en spoel de 

buitenkant van het grote blik rondom even 

af onder de koude kraan. Zo komt het ijsglas 

los. Uiteraard kun je ook gewoon wachten 

tot het buitenste laagje gesmolten is. 

 Haal het kleine blik uit je ijsglas. 

Schenk de vermout en soda in je glas en 

maak het af met ijsklontjes en citroen. 

Santé! 
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Made in Holland: 

Pioenroos, 
koningin van 
de romantiek

De Pioenroos is met haar 

onweerstaanbare uitstraling en 

heerlijke geur de meest romantische 

bloem. Ze is hét toonbeeld voor 

de zomer! Pioenen zijn maar kort 

verkrijgbaar en daarom erg geliefd. 

Wist jij dat deze charmante bloemen 

gewoon in Nederland worden geteeld? 

Bij kwekerij Groot & Groot uit Andijk 

werken ze al 18 jaar vol toewijding 

en enthousiasme met pioenen. 

Joost Groot geniet elk jaar weer: 

“Pioenen zijn fantastische bloemen. 

Zet deze bloem in een vaas en je ziet 

elke dag weer iets anders. De manier 

waarop pioenen open komen, 

blijft fascinerend.” 

Nice to know:
Paarse pioenen
zijn het meest 

populair!

Deze reportage is mede mogelijk gemaakt door 365dagenbloemen.nl16



Vakkundig 
handwerk
Het Pioenenseizoen duurt van half 

mei tot eind juni. Allesbeslissend is 

het moment van oogsten. Joost: 

“De juiste timing van snijden, zorgt 

voor de mooiste bloem in de vaas. 

Daarom controleren wij elke dag 

welke bloemen rijp zijn. Vervolgens 

snijden we ze handmatig van de 

plant. Elk seizoen snijden we meer 

dan een miljoen pioenen. Wij hebben 

ruim 25 soorten in allerlei vormen en 

kleuren op het veld staan, dus elke 

werkdag geniet ik opnieuw van de 

schoonheid van de pioen.”

Mijn Bloemist 
Pioenweken
Tot en met eind juni viert 

Mijn Bloemist de Pioenweken. 

De pioen staat in deze weken 

centraal in de winkel. Met ruim 

1.000 soorten is er altijd één te 

vinden die je aanspreekt. Kom naar 

de winkel en laat je verleiden.

Joost Groot en zijn ouders van 

Groot & Groot Pioenkwekerij
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' Een stukje 
Zuid-Frankrijk 
op mijn balkon!'
Houd je vakantiegevoel langer vast 
met bloemen en planten

18
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“Onze rondreis door Zuid-Frankrijk was een onvergetelijke 

ervaring. De heldere kleuren in het landschap, de gastvrijheid 

van de mensen en het grenzeloze vrijheidsgevoel. Dit 

ontspannen vakantiegevoel wilde ik graag thuis vasthouden”, 

vertelt Carola Pot uit Apeldoorn. “Een vriendin tipte mij 

om eens naar Mijn Bloemist te gaan voor een tastbare 

herinnering aan deze mooie vakantie.”

Met een vakantiefoto stapte Carola binnen bij 

Bloemsierkunst Wim van Munster in Apeldoorn. Zodra 

Wim het verhaal van Carola hoorde, was hij direct enthousiast: 

“Bloemen en planten zijn natuurlijke sfeermakers die 

emoties kunnen overbrengen. Er zijn tal van mogelijkheden 

om je vakantiegevoel vast te houden.”

Carola Pot geniet van haar tastbare 

herinnering aan de zomervakantie

19



Tastbare
herinnering 
Carola is erg enthousiast over het 

Zuid-Franse boeket van Wim. “Het is 

een prachtige tastbare herinnering! 

De bonte kleuren stralen vrolijkheid 

uit. Het speelse karakter van het 

boeket is ook heel mooi. Het is net 

alsof ik het daar zelf geplukt heb! Het 

ontspannen vakantiegevoel vervliegt 

heel snel, maar met dit boeket beleef ik 

een stukje van mijn vakantie opnieuw!”

Wil jij ook jouw vakantiegevoel 

vasthouden? Neem dan een foto van 

je vakantie mee naar Mijn Bloemist 

en onze vakmensen vangen jouw 

vakantiegevoel graag in een boeket. 

Uitgesproken kleuren
“Hoe je een sfeer vertaalt in een boeket? 

Het begint met luisteren. Carola kreeg een 

twinkeling in haar ogen toen ze vertelde dat 

ze vrolijk werd van de intense kleuren daar. 

Dat inspireerde mij om bloemen met 

uitgesproken kleuren te gebruiken, zoals de 

Delphinium en de Strelitzia. Het gevoel van 

vrijheid en ontspanning heb ik vertaald in een 

'springboeket'. Door te spelen met de hoogte 

van het boeket, krijgt elke bloem volop de 

ruimte en creëer je een nonchalant effect.”

Wim van Munster

stelt het boeket samen

Carola ontvang het zomers

boeket van Wim
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In de agenda zie je welke bloemen en 

planten de komende maanden centraal 

staan. Daarnaast vind je meer informatie 

over leuke evenementen. We wensen je een 

bloemrijke zomer! 

Iedere maand vraagt Mijn Bloemist 

aandacht voor de Woonplant van de maand. 

Deze plantenlijst geeft tips en wordt 

zorgvuldig door kwekers samengesteld. 

Op bloemengebied is er de Bloemenagenda. 

Op deze lijst staan de meest in het oog 

springende seizoensbloemen.

Agendatips?
Mail ze naar info@mijnbloemist.nl

Juni: Pioenroos

Juli: Kalanchoë

Augustus: Hortensia

Juni: Mannenplanten

Juli: Zonnebloem

Augustus: Aloë vera

Agenda
Juni
Woonplant van de maand: Mannenplanten zijn een absolute 

must-have voor elk manneninterieur. De stoere en onverwoestbare 

Codiaeum en Vrouwentong of de speelse Philodendron zijn stuk voor 

stuk stevige toppers die tegen een stootje kunnen.

Op de Bloemenagenda: Het zachtere zusje van de roos is de 

zoete Pioenroos. Deze vrolijke en aantrekkelijke bloem staat voor liefde, 

geluk en gezondheid. Ideaal voor een fl inke bos positiviteit!

Mijn Bloemist Pioenweken
Geniet in juni van de prachtige bloeier: de Pioenroos! Kom langs bij 

de Mijn Bloemist Pioenweken en ontdek de vrolijke pioen in witte, 

zachtgele, donkerrode en zachtroze varianten. 

14 juni: Examenuitslag
Een spannende dag voor alle examenkandidaten! Verras jij je kind, 

zusje of neef met een feestelijk boeket?

18 juni: Vaderdag
Verras je vader met een stoer arrangement van bloemen en/of planten. 

Ontdek de unieke combinaties bij Mijn Bloemist.

Juli 
Woonplant van de maand: Kleurrijk, exotisch en makkelijk. 

Dat is de Kalanchoë. Vergeet je hem in de vakantie per ongeluk water 

te geven? Geen zorgen, deze veelzijdige bloeier slaat zelf een voorraadje 

vocht op in de blaadjes. Zo overleeft hij jouw vakantie! 

Op de Bloemenagenda: Ga voor geel en haal de zomer in huis 

met de Zonnebloem! De koningin van de zomerbloemen maakt van elke 

zomerdag een feestje. 

Vanaf 8 juli: Einde schooljaar
Hoera! De zomervakantie is begonnen. Bedank de juf of meester voor het 

afgelopen schooljaar met een bloemen presentje. De zomervakanties starten:

• 8 juli (regio midden) • 15 juli (regio zuid) • 22 juli (regio noord).

18 - 21 juli: Nijmeegse vierdaagse
Feliciteer de kanjers van de Nijmeegse vierdaagse met de 

symbolische Gladiool! 

Augustus 
Woonplant van de maand: De Aloë vera is een oersterke 

huisgenoot die de lucht in huis zuivert. Deze zelfredzame plant is een 

must-have voor vergeetachtige watergevers. 

Op de Bloemenagenda: Met haar robuuste bloemen is de 

Hortensia een stukje vakantie in een vaas. Deze natuurlijke sfeermaker 

staat symbool voor dankbaarheid en schoonheid, dus ook een ideaal 

cadeau voor een vriendin! 

4, 5 en 6 augustus: Varend Corso Westland
Geniet van de varende bloemenzeeën tijdens het Varend Corso. 
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Vul je oplossing in op 
www.mijnbloemist.nl/zomerpuzzel
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Puzzel Win een
zomers boeket
Wil jij een prachtig boeket inclusief vaas winnen? Los dan onderstaande puzzel op. Mijn Bloemist verloot 

onder de goede inzenders 5 boeketten. Alle antwoorden op de vragen kun je vinden in dit magazine. 

Vul de oplossing in op www.mijnbloemist.nl/zomerpuzzel. Inzenden kan tot en met 31 augustus 2017.

Raad de naam van de bloem of plant:
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Winnaars lentepuzzel
De oplossing van de puzzel uit het Mijn Bloemist 

voorjaarsmagazine was: Lentekriebels.

De volgende winnaars hebben een 

kleurrijk voorjaarsboeket ontvangen!

Carla Appels - Bloemenhuis Hortensius in Hilversum

Monique Kaanders - Decora Bloemsierkunst in ‘s-Hertogenbosch

Frans Brand - Bloemist La Différence in Rijssen

Martijn van der Veer - Bloemist De Pronkkamer in Twello

Francis Meijer - Het Groene Huys in Ter Apel

Winnaars 
Facebookacties
Afgelopen tijd hebben er weer verschillende 

acties plaatsgevonden op Facebook. Er is twee 

keer een prettig-weekend-boeket weggegeven 

aan wie het leukst kon omschrijven hoe bloemen 

bij het weekend hoorden. 

De winnaars zijn:

Silvia Hoogewerf 

Janske Tielen 

Verras jouw kanjer 
met een anjer!
Iedereen kent ze: de buurvrouw die de boodschappen doet 

als je ziek bent. De vriendin die spontaan op de stoep staat 

met een grote pan soep. Je vader die helpt klussen in je 

nieuwe huis. Mensen die er gewoon voor je zijn. 

Stuk voor stuk kanjers!

Het is tijd om deze kanjers in het zonnetje te zetten! 

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.

Anjer staat namelijk symbool voor kanjer. Mijn Bloemist 

kiest elke maand een winnaar. 

Kanjers van de maand

Jopie Roosmalen - Maart

Jopie is mijn buurvrouw 

van 82 jaar die altijd 

iedereen aan het helpen 

is, inclusief mijn man. 

Wij zijn al een paar jaar in 

ons huis aan het klussen. 

Regelmatig komt ze langs 

met een pannetje soep of 

avondeten. Als iemand 

het verdient, is zij het!

Hemmo Ijzer - April

Mijn vader van 62 is behoorlijk ziek. Zijn longen, hart en 

rug zijn zo goed als versleten. Toch doet pappa er alles aan 

om zo lang mogelijk bij ons te blijven. Dit kost veel kracht 

maar hij vecht ervoor. Ik wil hem graag een bloemetje geven 

als steun in de rug.

Gefeliciteerd!

In de herfstuitgave 
van Mijn Bloemist 
• Highlights van de herfst

• Happy en healthy planten

• Herfstboeket in huis

Het herfstmagazine ligt 

medio september in de winkel.

van Mijn Bloemist 

medio september in de winkel.
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   www.facebook.com/mijnbloemist

Flowering your life!

Het weekend wordt pas echt gezellig met bloemen op tafel! Daarom heeft Mijn Bloemist het prettig-

weekend-boeket geïntroduceerd. Wil jij een prettig-weekend-boeket winnen? Vertel ons dan op Facebook 

waarom jij vindt dat een boeket bij het weekend hoort en maak kans op een boeket naar keuze.

Wil jij een prettig-weekend-
boeket winnen?

Doe mee op facebook.com/mijnbloemist


