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Omarm de winter
Wanneer het buiten écht koud wordt, schuil
je misschien het liefst met een flinke pot thee
bij een warme kachel. De natuur verkeert in
winterslaap; maar jij moet gewoon door.
Dat is leuker dan het lijkt, want dit seizoen
biedt meer dan je denkt. Open je ogen en
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misschien niet direct bij tropische oorden.
Toch bieden juist de prachtige bladplanten uit
het regenwoud op bladzijde 16 je deze winter
troost. Stuk voor stuk hebben ze een warme
seizoen. Als je ze combineert met accessoires
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Hidde op het EK: terugblik
Vooruitkijken naar de lente

Ook hartverwarmend is de ode aan het
voorjaar op bladzijde 15. Want als de aarde
na een tijd van rust uitgeslapen ontwaakt,

Anemonenboeket van 'De Anemoon'

krijg je spontaan weer lentekriebels.
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We kijken ernaar uit!
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Winter highlights

Kerst, maar
dan anders!
Klassieke decoraties met
een eigenwijze twist
Kerst is een tijd van warme tradities en zoete
herinneringen. Pakjes onder de boom, prachtig
gedekte tafels en weelderige decoratie. Die
gewoonten en gebruiken zijn heel waardevol;
toch is het deze feestmaand tijd voor een kleine
opfrisser. Alternatieve kerstbomen en bijzondere

Feestelijke guirlande

accessoires zorgen voor een flinke dosis inspiratie.
Klaar? Decoreren maar!

Voor wie het deze kerst helemaal anders wil, is
er de feestelijke guirlande. Deze slinger kun je
helemaal aanpassen aan jouw wensen. Ga je voor
klassieke kleurencombinaties als rood-met-groen,
of kies je voor witte details voor een extra winters
tintje? Speel met hoogteverschil en maak ‘m af
met glanzende kerstballen in verschillende maten.
Kortom: customize ‘m helemaal naar jouw wensen!

Vallende sneeuw
Iedereen kent dat magische moment en het komt
(bijna) ieder jaar terug. De eerste sneeuw. Met deze
aaibare wilgenkatjes creëer je precies dat gevoel.
Wie zijn fantasie gebruikt, ziet vallende sneeuwvlokjes in een verstild wit landschap.

Vandaag is rood
De kleur rood is onlosmakelijk verbonden met kerst. Dit
jaar komt de kleur van de liefde tijdens de feestmaand
terug in alle denkbare schakeringen. Met gewaxte dennenappels in pastelkleuren, vintage roze schelpen en
robijnrode sierappeltjes haal je de gezellige sfeer in een
handomdraai in huis. Samen met een paar schitterende
kerstballen en metallic accessoires geef je bijvoorbeeld
je gedekte tafel een feestelijke touch.
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Winter highlights

Bloemenzee
in de kerstboom
De herinnering aan antieke kerstornamenten en eetbare kransjes smaakt

Waar ga jij eten tijdens de kerstdagen? En wat
neem je mee voor de gastheer en gastvrouw?
Houd het simpel deze kerst en kies voor een
weelderig boeket. Bloemen zijn namelijk nog
altijd het meest populaire geschenk!

dan misschien zoet, maar dit jaar is de
trend veel moderner dan dat. Modern,
en tegelijkertijd eenvoudig, met kerstornamenten rechtstreeks uit de natuur!
Fluweelzachte paarse blaadjes of dieprode
geurende bloemen combineren uitstekend
met het dennengroen. Piek erop, lichtjes
aan en genieten maar!
Tip: kijk voor nog meer inspiratie op
mooiwatbloemendoen.nl

'Fluweelzachte paarse
blaadjes combineren
uitstekend met
dennengroen'

Te mooi om
op te eten
Kan het zoeter? Deze cake en cocktail
laten jouw romantische hart tijdens
de kerstdagen nog harder bonken. Vul
een cocktailshaker met twee delen gin,
een deel cranberrysap en een half deel
citroensap. Voeg wat lavendel toe en:
schudden maar! Nip zachtjes aan je
cocktail terwijl je verder gaat met de
red velvet cake met rode rozen.
Het hele recept van de red velvet cake vind

Hier kan je mee
aan komen!
Bloemen: hét ultieme kerstgeschenk!

je op mijnbloemist.nl/red-velvet-cake
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Feestelijk
het jaar uit

TIPS

Ga je met de jaarwisseling bij familie of vrienden op bezoek?
Dan kun je niet met lege handen aankomen! Deze presentjes
zijn altijd een schot in de roos. Kies je voor het spetterende
oudejaarsboeket of ga je voor de vuurpijlplant? Wim Manders
van De Anemoon uit Dronten geeft graag ideeën!

Oudejaarsboeket
Wil jij met oudjaar ook de champagne

1

ontkurken? Ga dan voor de dit feestelijke
oudjaarsboeket! Wim Manders verwerkte
knallende kurken in deze vrolijke bos: “De
kurk maakt het af en geeft het boeket een
echte eindejaarstouch. In het boeket heb ik
de oranje Strelizia's verwerkt, omdat ze me
doen denken aan vuurpijlen. Hoeveel oudjaar
wil je hebben?”

2
3

4

Vuurpijlplant: altijd raak!
De Calathea Crocata doet je door zijn opvallende kleuren misschien niet direct denken aan de winter. Toch verwijst de
gewone naam van deze exoot naar de jaarwisseling: vuurpijlplant. De 'oranje raketjes' zijn eigenlijk geen bloemen, maar

Leuk voor jezelf of als cadeau

schutbladeren. Je zult dan ook geen stamper tegenkomen in

1) I'm dreaming of a white X-mas! Een kunstig stukje vol levende

goed als cadeau. De plant heeft een lange bloeiperiode:

materialen: iedere dag een nieuwe verrassing. 2) Met een amaryllis

daarmee bezorg je vrienden en familie een lekker

kan je altijd aan komen. Deze populaire winterbloem doet het

groen nieuw jaar.

de ‘bloem’. Tijdens de jaarwisseling doet deze knaller het extra

altijd goed. 3) Ook leuk: deze mini-tafereeltjes. Daarmee maak je de
dinertafel helemaal compleet. 4) Deze ster, met dadels en krenten,
5

is een echte uitblinker voor aan de deur of voor op tafel. 5) Meerdere

Tip: Naast de oranje Calathea Crocata Tassmania

kleine potten met kerstboompjes: de trend van dit moment!

is nu ook een trendy, bronskleurige (Maravida) en
frisgekleurde groene (Ventura) verkrijgbaar.
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Hidde wordt
e
4 op EK

Do it yourself:

Gold vibes
only

Als er iemand in Nederland goed is met bloemen, is hij het
wel: Hidde Klink. De bloemist uit Raalte belandde tijdens
Eurofleurs, het EK bloemsierkunst voor jongeren, net naast
het podium en werd vierde. Hongarije won de wedstrijd.
Hidde nam het van 13 tot 18 september in België op tegen
negen concurrenten uit heel Europa.

Verrassingsopdracht

Een gouden greep
voor Blue Monday

Wedstrijddier

Blue Monday: het is de meest deprimerende dag

“Hongarije is de terechte winnaar, maar met mijn

bedenker achtte het wetenschappelijk bewe-

eigen resultaten ben ik ook heel tevreden. Van

zen dat op deze dag de meeste mensen zich

alle opdrachten haalde ik voor het bruidsboeket

treurig voelen. Goede voornemens zijn mislukt,

in indian summer style mijn hoogste score. Daar

vakanties lijken ver weg. Waar of niet: het klinkt

heb ik me echt helemaal in uitgeleefd, al droom

misschien best herkenbaar. Tijd voor een silver

ik nog steeds van een podiumplek. Ik ben best

lining! Nodig vrienden en familie uit en doe dat

wel een wedstrijddier, dus de kans is groot dat ik

kerstdiner nog eens dunnetjes over. Met een

nog eens meedoe. Als drieëntwintigjarige stroom

flinke dosis glans en glitter ga jij de lente halen!

van het jaar. In 2018 valt ‘ie op 15 januari. De

Dit heb je nodig:
• Goudspray

• Gipskruid

ik wel door naar de senioren. Daar is het niveau

• Eucalyptusbladeren

• Een opvallende bloem

hoger, dus ik blijf mijn vakmanschap ontwik-

• Oude kranten

• Een mooi lint

kelen. Hoe dan ook kom ik de concurrentie weer

of onderleggers

• Naald en draad

tegen op een volgend podium!”
Meer weten over de arrangementen
die Hidde heeft gemaakt op het EK?

Juweeltjes

Ga naar mijnbloemist.nl/hidde

Met opvallende bloemen maak je luxe accessoires. Steel je alleen de show of maak je er één
voor alle genodigden? Naai de bloem met naald

Indian Summer-bruiloft

en draad vast aan het lint. Voor het meest stevige
resultaat haal je de naald door het dikste deel van

Inspiratie

de bloemknop. Voeg eventueel nog andere
juweeltjes toe voor een extra luxe uitstraling.

Hidde werd als Nederlands Junioren kampioen uitgezonden

Draag je accessoire in je kraag of als hippe choker!

naar het EK in het Belgische Sint-Truiden: “Ik had het Nederlands kampioenschap in 2016 gewonnen en afgelopen

Aan tafel!

september was het eindelijk zover: het EK! Ik had niet gedacht
dat het zó leuk zou zijn. We zaten met alle deelnemers en

Spuit de bladeren en het gipskruid in met

assistenten in één hotel. Dan ben je een week lang met vakge-

goudspray. Zorg ervoor dat de kamer goed

noten onder elkaar en dat levert superveel inspiratie op. Ieder

geventileerd is en gebruik oude kranten of een

land heeft iets kenmerkends, een bepaalde stijl of manier van

onderlegger als ondergrond. Droog? Verdeel de

werken. Tsjechië doet bijvoorbeeld veel met draad. En
België, die een tweede plek behaalde, maakte een hele
constructie van plastic buisjes. Zo kom je op leuke ideeën.”
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gouden eyecatchers dan over je gedekte tafel.
Als bloemen
fruit ontmoeten

Bevestig ze bijvoorbeeld aan champagneglazen
voor een extra chique touch. Aan tafel!
Kijk voor nog meer inspiratie op mooiwatbloemendoen.nl
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Ilex
“De gele Ilex geeft dit boeket een frisse uitstraling. De kleur vormt echt het bindmiddel
in dit boeket: een speelse noot in een serieus
jaargetijde. Bijkomend voordeel: de besjes
blijven heel lang mooi.”

Toppers van
de winter

Euphorbia
“Dit kleine roze bloemetje heet in de volksmond ook wel ‘wolfsmelk’. Het bescheiden
karakter van de Euphorbia combineert mooi
met de wat grovere bloemen in dit boeket.”

Als het buiten koud en grauw is, kun je binnen wel
wat fleurige kleuren gebruiken. Daarom stelde
Dennis te Kortschot van bloemenspeciaalzaak
Timmermans en Mulder in Winterswijk dit boeket samen. “In klassieke winterboeketten wordt
vaak gewerkt met takken en witte bloemen. In dit
boeket zitten juist prachtig gekleurde bloemen, die
je winter helemaal opfleuren. Het is ingetogen, maar kleurrijk.”
Dennis: “De meeste bloemen in dit boeket zijn het hele jaar door verkrijgbaar.
De amaryllis en de Ilex geven dit boeket wel dat winterse tintje. De zalmkleur
zorgt in combinatie met het frisse geel en groen alvast voor een knipoog richting het voorjaar.” Voor dit boeket gebruikte Dennis de volgende bloemen:
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Vooruitkijken
naar de lente

Amaryllis
“Deze winterkoningin is de absolute
eyecatcher in dit boeket. Door de
amaryllis in verschillende hoogtes
in het boeket te steken, creëer je
extra dynamiek.”

Na de winter komt de lente. Als de vogels uit het zuiden terugkomen, schieten ook de eerste knoppen open. Met deze mooie
bloembollen haal je die eerste lentekriebels zo vroeg mogelijk in
huis. Sprookjesachtig witte sneeuwklokjes, vrolijke blauwe druifjes
en natuurlijk de klassiekers: tulpen.

Ornithogalum

Kievietseitje (midden)

“Deze stervormige witte bloemen
groeien in trosjes. Als ze allemaal open

Blauwe druifjes komen oorspronkelijk uit

zijn, geeft dat een mooi volumineus

het Middellandse Zeegebied en Klein-Azië.

effect. Deze sterke bloem heet in

De bescheiden bloeier groeit bijna vanzelf.

de volksmond 'vogelmelk', vertaald

Een plekje in de halfschaduw of in de zon.

vanuit het Grieks: Ornithos (vogel) en
galum (melk). Maar waarom? Dat is

Deze witte schoonheid staat altijd vooraan

nog steeds een bloeiend mysterie.

in de rij als het voorjaar nadert. Maar wist je
dat het sneeuwklokje feitelijk kleurloos is?
Het bloemblad weerkaatst het invallende
licht in alle richtingen, waardoor de mens
het als wit waarneemt.

Eucharis
“Deze serene schoonheid geeft ieder
boeket een elegante touch. Eucharis is
dan ook Grieks voor ‘zeer sierlijk’. Iedere

Wat is er Nederlandser dan de tulpenbol?
Toch komt er in het wild in ons land maar één
voor: de bostulp. Tip: maak een schaal met
verschillende bolletjes. Zo word je iedere
dag weer verrast met een nieuwe bloeier!
Tulpenbollen

Blauwe druifjes

steel heeft meerdere bloemen, die één
voor één uitkomen. Dat is een feestje,
want ze ruiken héérlijk.”

Kijk je ook zo uit naar de lente?
'Als ik het kon blies ik die grijze zooi aan flarden
Ik haalde de vogels uit het zuiden voor je terug

Roos

Ik pleurde een ei in een nest

“De rozen in dit boeket sluiten mooi

We moeten lente hebben

aan bij een trend die we dit seizoen

En een beetje vlug'

En ik zei, kom op je doet je best maar

vaker zien. Rode en roze elementen
Uit: Lente/liefdesverdriet
van Brigitte Kaandorp

geven menig boeket dit seizoen een
warme, sfeervolle gloed.”
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Sneeuwklokje (voor) en Amaryllis (achter)

15

Mix en match jouw
‘groen’ dit seizoen!
Speel met kleur en hoogtes!

De dikke bladeren van de Kalanchoë Desert
Houd na de feestdagen de warmte en gezel-

Queen zijn prachtig gemarmerd groen, met rode

ligheid in huis met sierlijke bladplanten en

strepen en vlekken. De verfijnde roze bloemen

sfeervolle interieuritems! Verschillende kleuren

geven de plant een feestelijk tintje.

en hoogtes zorgen voor een speels effect. Zet je
planten bijvoorbeeld op een leuk rond tafeltje
en maak gebruik van wandrekken. Style het
geheel met glanzende windlichten en stoere ter-

Tip: Deze oorspronkelijke woestijnbewoner
heeft niet veel water nodig!

racottapotten. Zo creëer je al mixend de meest
sfeervolle plek in huis!

Deze plant verdient een
podiumplaats! De bladeren
van de flamboyante Alocasia
lauterbachiana hebben aan de
onderkant een prachtige warme
gloed en ook de groene kant
glanst schitterend.

Tip: Deze plant kan een beetje
‘zweten’. Zet ‘m op een plek
die druppels kan verdragen!

Deze bescheiden huiskamervriend is op zichzelf al leuk,
maar doet het ook nog eens
goed in groepsverband. MeerDeze plant heeft twee gezichten.
Door zijn borstelige bladstelen is
de Philodendron squamiferum
zowel stoer als aaibaar. Welke

dere Fittonia’s in een robuuste,
donkere schaal vormen samen
een fascinerend mozaïek. Daar
blíjf je naar kijken…

look kies jij? De pot bepaalt!
Ieder blad van de Aglaonema Crete heeft een unieke, roodbonte tekening. De plant heeft een sterke luchtzuiverende
werking. Wel zo prettig als je in de winter meer binnen zit!

16

Kijk voor meer inspiratie op

Tip: Deze tropische verschijning houdt van een lauwe

mijnbloemist.nl/winterse-planten

douche: die krijgt hij ook regelmatig in het regenwoud.
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Het is hollen of stilstaan in de anemonenteelt

Ode aan de Anemoon

Brandweerrood
De anemonenkwekerij van Peter en Els
van Santen bevindt zich in hartje Westland. Al twintig jaar lang kweken ze anemonen onder glas. Van klassiek blauw tot
brandweerrood. Peters favoriet is de witte
anemoon met een zwart hart (Anemone
‘Marianne Panda’), die veel wordt gebruikt
voor rouw- en trouwbloemwerk.

Bosgeur
Wie 's morgens vroeg de kas binnenloopt,
wordt verrast door een frisse bosgeur.
“Er ligt boomschors op de grond”,
verklaart Peter de aangename bosgeur.
“Daarin leven onze biologische hulptroepen: nuttige kleine beestjes die helpen bij
de bestrijding van ziekten en plagen.”

De rode anemoon oogt heel vrolijk.
“Twintig jaar geleden, toen wij net begon-

Knippen gebeurt
voorzichtig: zo blijft
het gewas puntgaaf.

Zodra de bloemknoppen kleur
laten zien, zijn de anemonen
klaar voor de oogst.

Oogsten vanaf een zitje is een
stuk minder vermoeiend dan
de hele dag staand knippen.

nen met de teelt van anemonen, was
blauw dé kleur van anemonen”, vertelt
Peter. “Dat was toen een heel bijzondere
bloem, omdat er bijna geen blauwe
bloemen waren. Dat is nu wel anders.”

Het is hollen of stilstaan
in de kwekerij. Anemonen
reageren sterk op het weer.

Uit deze knolletjes
groeien straks anemonen.

Zonniger
De anemonenteelt is een zogenoemde koude
teelt. “We stoken alleen om de kas vorstvrij te
houden. In de winter groeit het gewas rustig en

Zodra de bloemknoppen – in een kransje van krullerig

gestaag; we oogsten anemonen, maar niet heel

blad – kleur bekennen, zijn de anemonen klaar om geoogst

veel. Als het – vanaf half februari – weer lichter en

te worden. Peter en Els van Santen van de gelijknamige

zonniger wordt, gaat het gewas explosief groeien.

kwekerij, knippen de stelen dan voorzichtig af om het gewas

Dan barst het voorjaar hier echt los.”

niet te beschadigen. “De plant blijft produceren; er volgen
steeds nieuwe stelen, totdat het gewas na een jaar 'op' is”,
vertelt Peter. “In de winter groeit het gewas rustig en gestaag;
we oogsten anemonen, maar niet heel veel. Als het vanaf half
februari weer lichter en zonniger wordt, groeit het gewas
explosief. Dan barst het voorjaar hier echt los.”
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Verzorgingstips
Zet de anemonen op een koele, tochtvrije plaats.
Dan heb je er het langst plezier van. Anemonen
zijn dorstige bloemen; houd het water in de vaas
in de gaten en vul het zo nodig bij.

Dit artikel is mede mogelijk gemaakt door
365dagenbloemen.nl
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Agenda
December

Woonplant van de maand:

1 januari Nieuwjaarsdag

In de agenda lees je welke

Amaryllis. Uit de gestileerde steel
van deze winterbloeier vormen zich
volumineuze kelken met fluweelachtige
blaadjes. Kortom: spectaculaire pracht
in de wintermaanden.

Maak dit jaar een frisse start en kies
voor groen in je interieur. Met mooie
planten geef je invulling aan je goede
voornemens en vul je direct die lege
plek van de kerstboom op!

bloemen en planten de

Op de bloemenagenda:

20 januari
Nationale Tulpendag

hartverwarmende winter!

kerstbloemen. Deze heerlijke
feestmaand vieren we nog een beetje
extra met drie echte sfeermakers: de
Amaryllis, de Orchidee en de Lisianthus
fleuren jouw dagen op!

12 december Poinsettia Day

Volgens Wim Manders combineert de anemoon makkelijk
in een boeket. “De bloem heeft weinig blad aan de steel,
dus hij past makkelijk overal tussen. Bijkomend voordeel:
de anemoon is een sterke bloeier, die lang mooi blijft.”

Anemonenboeket van
'De Anemoon'
Wim Manders is eigenaar van bloemenspeciaalzaak Anemoon.
“Door de jaren heen is mijn affiniteit met de anemoon steeds

een andere print, dan kies ik die met anemonen. Sterker nog:
ik heb zelfs schoenen met dit bloemetje erop.”
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Februari

(Dag van de Kerstster)
Joel Poinsett, een Amerikaanse
diplomaat, ontdekte de Kerstster
begin 19e eeuw in Mexico. Hij vond de
plant zo mooi dat hij er ieder jaar één
opstuurde naar vrienden en familie.
Zijn sterfdag is in de VS uitgeroepen
tot Poinsettia Day: Dag van de
Kerstster. Zo werd de plant niet
alleen hét symbool voor liefde en geluk,
maar ook het ideale cadeau voor tijdens
de feestdagen!

Deze vrolijke bloem barst van elegantie
en onderscheidt zich dankzij haar
heerlijke geur!

25 & 26 december Kerst

14 februari Valentijnsdag

Wakker de kerstsfeer aan met mooie
warme winterbloeiers in every shade
of red. Combineer de klassieke
kerstkleur met witte accenten voor
een extra winters gevoel!

Een mooie boeket zegt alles.
Wie verklaar jij de liefde?

31 december Oudjaar
Verras de gastheer en/of gastvrouw
met een spetterend boeket of de
vuurpijlplant (zie pagina 9).

Woonplant van de maand:
winterbloeiers, zoals de Primula
Obconica, Senecio Cruentus en
Jasminum: allemaal uithangborden
voor de lente.

Op de bloemenagenda staat
deze maand de Freesia.

16 t/m 19 februari
Tuin & Sfeerbeurs

Dracaena. Met deze woonplant maak
je een frisse start: de Dracaena laat je
met zijn tropische uitstraling dromen
over verre oorden.

Een complimentje krijgen is altijd
leuk. Maar er één geven; dat is
eigenlijk nog veel leuker. Op Nationale
Complimentendag heb je in ieder geval
een goed excuus. Onze tip: zeg het
eens met bloemen!

Op de bloemenagenda staat
deze maand de tulp. Met haar
knalkleuren en veelzijdige verschijning
luidt ze het nieuwe (voor)jaar goed in!

er leuke evenementen
zijn. We wensen je een

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.

December: Amaryllis

Januari: Dracaena

Maart

1 maart Nationale
Complimentendag

Woonplant van de maand:

staan. Ook lees je wanneer

Van een eetbare tuin tot volop
inspiratie, je komt het tegen op
hét tuinevenement in Martiniplaza
Groningen.

Januari

verder gegroeid. Dat merk ik zelfs in mijn kledingkast. Krijg ik
de keuze tussen een overhemd met anemoontjes en één met

De start van het tulpenseizoen. Op De
Dam in Amsterdam zal opnieuw een
grote tulpenpluktuin komen te staan.
Aansluitend op Tulpendag vinden de
Tulpenweken plaats.

komende maanden centraal

Februari: Primula

Agendatips?
Mail ze naar info@mijnbloemist.nl
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Puzzel

Win een winters boeket!

Verras jouw kanjer
met een
(k)anjerboeket!!

Wil jij een prachtig boeket winnen? Los dan onderstaande puzzel op. Mijn Bloemist verloot onder

Gefeliciteerd!
Winnaars herfstpuzzel

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

Nomineer ook jouw kanjer

De oplossing van de puzzel uit het Mijn Bloemist

de oplossing in op www.mijnbloemist.nl/winterpuzzel. Inzenden kan tot en met 31 januari 2018.

Iedereen kent ze: de buurvrouw die de boodschappen

herfstmagazine was: herfstgevoel

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

doet als je ziek bent. De vriendin die spontaan op de
stoep staat met een grote pan soep. Je vader die helpt

De volgende winnaars

klussen in je nieuwe huis. Mensen die er gewoon voor je

hebben een kamerplant

zijn. Stuk voor stuk kanjers!

ontvangen!
Pascale Vrijhoeven - Maastricht

1
2

Wie wil jij in het zonnetje zetten? Vertel het ons op

Anja Koster - Oostburg

www.mijnbloemist.nl/kanjervandemaand en maak

Klaas Abma - Wommels

kans op een prachtig anjerboeket voor jullie allebei.

Jacobus de Wit - Leiden

Mijn Bloemist kiest elke maand een winnaar.

Ria Meijers - van den Berg - Papendrecht

3
4

Kanjers van de maand

5

Sietske Buitendijk – oktober

6

‘Ze is dan niet 'officieel' vrijwilliger maar toch, graag

7

nomineer ik; Oma Sietske. Oma staat altijd voor de hele
familie klaar, iedereen mag komen eten; buren, ooms

8

en tantes, neefjes en nichtjes, en als het nodig is mag

9

iedereen blijven logeren. Oma past ook al jaren op bij
alle kleinkinderen, ze rijdt daar heel Nederland voor

10
11
12

door, toen mijn eigen moeder overleed was zij daar,
voor lieve knuffels, extra oppas momentjes, opvang van
ons lieve dochtertje toen we het zelf niet zagen zitten,
ook was ze er weer toen mijn man 2 keer een burn out

Welke woonplant past bij jou? Loop je warm
voor de immer bloeiende amaryllis of ga je
toch voor een tijdloze goudpalm? Vind jouw
plantmatch op mijnbloemist.nl/kamerplant

kreeg. Daarnaast werkt oma 3 dagen in de week, als juf
op school, na dit jaren als vrijwilliger te hebben gedaan,

Vul je oplossing in op
www.mijnbloemist.nl/winterpuzzel

1.

22

Bescheiden bloeier uit Middelands Zeegebied

7.

Kerstboom eruit, … erin

en Klein-Azië

8.

Plant met gemarmerde dikke bladeren

2.

Jaargetijde

9.

Eigenaren anemonenkwekerij

3.

Kleurloze bloem

10. Zo wordt de Calathea Crocata ook

4.

Mozaïekplant

5.

Sterke luchtzuiverende bladplant

11. Dorstige bloemen

6.

Kerstkleur

12. Naam EK bloemsierkunst

heeft ze op haar bijna 60ste haar juffen diploma gehaald
en doet ze dit nu betaald, maar op zondag is ze ook juf in

Herma van Hulten – november

de kerk, ook dit is allemaal vrijwillig. Moet er iemand in

‘Mijn schoonzusje is een kanjer, omdat ze een

het zonnetje gezet worden? Je kunt rekenen op Sietske!

bacterie opgelopen heeft en daardoor een dwars-

Dus ik vind dat ze nu zelf aan de beurt is om in het

laesie heeft. Ze heeft therapie om te leren lopen en

zonnetje gezet te worden!’

dat doet ze geweldig. We zijn heel trots op haar.’

wel genoemd
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Flowering your life!

Plan(t) je goede voornemens
Welke goede voornemens heb jij? Wat ze ook zijn, met een groene
leefomgeving kun je iedere uitdaging nét een stukje beter aan. Planten

Kom naar de winkel van Mijn Bloemist en

zorgen voor een ontspannen gevoel en zuivere lucht. Dat kun je wel

laat je adviseren welke plant bij jou past.

gebruiken na de feestdagen! Dus: kerstboom eruit, kamerplant erin!

