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Voorwoord

Lentekriebels!
Zodra je naar buiten stapt tintelen de eerste zonne
stralen op je huid. Vogels fluiten en bloemen en
bolletjes trakteren je op een uitbundig kleurenpalet.

Paaseieren
beplakken met
bloemen en
planten

Je haalt diep adem en weet 100% zeker: het is lente!

7

denkt graag met je mee!

Voel je ook al lentekriebels? Breng dan je huis in
voorjaarsstemming met de laatste trends! Groen is
helemaal hip. Planten en bloemen zijn dit seizoen
dus de perfecte woonaccessoires. Combineer planten
en bloemen voor het ultieme lentegevoel. Heb je
even geen inspiratie? Geen nood: Mijn Bloemist

Het voorjaar is ook de tijd om aan anderen te
denken. Laat mensen in je omgeving merken dat je
hen waardeert. Zet tijdens de Mijn Bloemist Vrijwil
ligersweken een vrijwilliger in het zonnetje met een
kleurrijk anjerboeket. Gebruik Moederdag om je
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Voorjaarhighlights
De natuur is een fijne plek om tot rust te
komen. Daarom creëren we binnenshuis
plekken waar we onszelf kunnen terugtrekken
en de natuur om ons heen kunnen ervaren.
Planten en bloemen zijn dan ook een
onmisbaar onderdeel van je interieur.
Het Inspiratieteam van Mijn Bloemist
laat je de highlights van dit voorjaar zien.

Harmonie
Marcel van der Haar, lid van het Inspiratie
team, verheugt zich op de lente: “Het voorjaar
is bij uitstek het seizoen om te spelen met
kleuren. Typische voorjaarsbloemen zoals
tulpen en sneeuwklokjes matchen heel
mooi met stoere accessoires, zoals een
matte metallic vaas. Ook een mix met
romantische bloemen is leuk. Breng bijvoor
beeld een boeket van wilde tulpen en
narcissen in balans met straks frame van
takken.”

It's a green,
green world...
Mix en match er op los!

Verfrissend
groen
“Groen is een mooie, frisse kleur die
staat voor natuur, vernieuwing en
hoop. De kleur geeft je energie en
mag in je interieur daarom niet ont
breken.”, zegt Roxanne van Schellen,

Dit voorjaar staat groen in de spotlights. En dan

ook lid van het Inspiratieteam. “Fleur

bedoelen we niet alleen dat we de kleur groen vaak

je huis op met verschillende soorten

tegen zullen komen. We bedoelen ook dat groen in jouw

planten. Een plantenhoekje is een

interieur niet mag ontbreken. Bloemen en planten zijn

natuurlijke rustplek in huis. Of geef

namelijk weer helemaal 'in'. Mijn Bloemist adviseert je

een nieuwe dimensie aan planten

graag welke bloemen en planten bij jou passen.

door ze te combineren met bloemen.
Helemaal hip!”

>
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Mijn Bloemist
Inspiratieteam
Het Mijn Bloemist Inspiratieteam is
een team dat jaarlijks een wisselende
samenstelling kent en bestaat uit vakkampioenen. Haar voornaamste taak is
te verleiden en te laten zien wat mogelijk
is met bloemen en planten.
Op dit moment bestaat het team uit

Do it yourself:

Paaseieren
beplakken
met bloemen
en planten

Tip:
Leuk voor
de Paastafel
(16-17 april)

(v.l.n.r.): Dini Holtrop (Nederlands
kampioene), Roxanne van Schellen

Versierde eieren verstoppen hoort bij een

(Nederlands kampioene junioren) en

gezellig paasfeest. Uitbundig geverfde eieren

Marcel van der Haar (winnaar Flowercup,

maken het festijn compleet. Laat deze keer de

prestigieuze vakwedstrijd).

verf staan en ga aan de slag met verse voorjaars
bloemen! Wissel de kleurrijke narcis en allium

Geurend

af met een frisgroene varen en verona. Een
feestelijk geheel. Doe je mee?

“Back to nature, maar dan met een decoratieve
touch. Zo zou ik de trends van dit voorjaar willen
samenvatten.” Dini Holtrop is ook lid van het
Inspiratieteam en vertelt wat haar dit seizoen
opvalt. “Er is ruimte voor bijzondere vormen en

Dit heb je nodig:

er komt gelukkig weer meer aandacht voor geur.
Het natuurlijke parfum van de bloemen
van bijvoorbeeld de jasmijn zorgt voor een
vrolijk voorjaar!”

• Allium

• Narcis

• Varen

• L ijm (bijvoorbeeld

• Verona

Tover je
huis om in
een groene
oase

De kleuren van dit voorjaar

Mod Podge)

•W
 itte hardgekookte eieren
• Kwastje

Zo maak je het:
1

Bedek het ei met lijm op de plek waar je de
bloem wilt hebben.

2

Plaats de bloem of het blad voorzichtig op
het ingesmeerde deel.

3

Zit het goed vast? Haal dan het lijmkwastje
nog een keer over de bloem of het blad.
Zo wordt het een mooi geheel.

Maak en win!

4

Laat de lijm even drogen. Opgedroogde
Mod Podge-lijm is doorzichtig. Zo voeg je

Maak een foto van jouw paaseicreatie,

met deze lijm wat extra glans toe aan jouw

plaats deze op de Mijn Bloemist

feestelijke eieren.

facebookpagina en maak kans op een
prachtig voorjaarsboeket!

5

Leg de eieren in een schaaltje met mos.
Klaar om verstopt te worden!

6

Kijk voor meer inspiratie op mooiwatbloemendoen.nl
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Zodra de natuur tot leven komt, staat je neus op
scherp. Je haalt diep adem en ruikt het voorjaar! Je
bent meteen in een zonnig humeur. Herkenbaar? Neem
dan vast een voorproefje op dit lentefestijn en haal
geurende bloemen en planten in huis. Mijn Bloemist

2

zet een paar (voorjaars)ruikers voor je op een rij.

Elke bloem zijn
eigen geur
1

1

Hyacint

Kleine krullerige bloemetjes in vrolijke lentekleuren,
die ook nog eens super lekker ruiken. Dat is de hyacint.
Deze rasoptimist is dé aankondiger van het voorjaar:
ruik je de hyacint, dan is het lente!
2

Mimosa

Deze wat minder bekende bloeier is erg geliefd bij
alle grote parfummerken. Het parfum van Mimosa
roept kalmerende gevoelens op en heeft een positieve
invloed op je humeur.
7
3

Brem

Iedereen heeft wel een associatie bij deze bekende ruiker.
Zijn geurexplosie is onmiskenbaar. De lichte, zoetige geur
van de brem herken je uit duizenden. Waan jezelf in Italië
met deze heerlijke ruiker...
3
4

4

Sering

Geniet van een walm van dromerige romantiek met
de paarse sering. De zoete geur van deze parfumbloem
is onweerstaanbaar!
5

Narcis

Na regen komt zonneschijn. Dat is precies wat de narcis
realiseert. Een echte topper onder de bolgewassen, zeker

Ruik het
voorjaar!

voor wie van zijn sterke, frisse geur houdt. De narcis is
wereldberoemd om zijn frisse voorjaarsaroma.
6

Freesia

De freesia is een zonnige bloem met een subtiel
vleugje parfum. Vangt je neus deze geur op,
dwalen je gedachten terug in de tijd. Geniet van de
sprankelende comeback van deze vintagebloem.
7

Roos

Koningin onder de bloemen en al ruim 3000 jaar
6
5

absolute favoriet in parfums. Met haar zachte,
honingachtige geur voegt de roos een vleugje
romantiek toe aan je dag.
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Speels groen
in huis

Subtiel: spelen
met lijnen
Heb je zin in een onvoorspelbaar
lente-avontuur in jouw kamer?
Laat je verrassen door de patronen
van de afrollende bladeren van de
frisgroene Asplenium of de subtiele
voorjaarskleur van de Bromelia.
De Juncus zorgt met zijn springerige
takken voor een speelse noot.
Alsof dit nog niet genoeg is, kun je
uren turen naar het fascinerende
vlekkenpatroon van de Dieffen
bachia. Combineer deze groene
‘accessoires’ met hun verschillende
lijnen en groentinten voor vrolijk
heid in huis.
Het bijna reflecterende vlekkenpatroon van de Dieffenbachia

De afrollende bladeren van de
Asplenium luiden de lente in!

Boven (v.l.n.r.): Bromelia, Musa, Aeonium, Musa-mini,
Dieffenbachia, Juncus. Onder (v.l.n.r.): Musa, Asplenium

De Musa groeit bij warmte
en subtiel voorjaarslicht

Romantische lente
Groen is de perfecte voorjaarskleur. Deze frisse,
natuurlijke kleur staat voor hoop en straalt rust
uit. Een plant die fenomenaal speelt met deze

Een wilde mix van blad en kleur
zorgt voor een tropisch effect
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Het is weer voorjaar! Een perfect excuus om je huis te

kleur is de mozaïekplant of de Fittonia.

vullen met frisse en vrolijke voorjaarsbrengers. Planten zijn

Dankzij haar mozaïek-achtige nerven ontstaat

helemaal hip, zuiveren de lucht en passen in iedere woonstijl.

een bijzonder felgekleurd blad. Combineer dit

Ga je voor voorjaarsromantiek met bloeiende planten of

eens met de warme kleuren lichtgeel, roze of lila.

geef je jouw stoere kant de ruimte met frisse, groene

De Bellevardia is met haar kleurrijke en fragiele

huisgenoten? Zet planten op een voetstuk!

bloemetjes hiervoor de ideale partner!
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Bloemen
maken de vaas
Vul je vaas bij Mijn Bloemist

Heb je zin in een kleine make-over van je interieur?
Met een paar opvallende vazen creëer je al een nieuwe
look. Vazen laten niet alleen je bloemen stralen, ze zijn ook
zelf een decoratief element in huis. En terecht! Wil je ook
blijven genieten van die ene speciale vaas? Bloemist Machiel
Bekker uit Tiel geeft je graag praktische tips welke vaas
wanneer te gebruiken.

Brede basis
Machiel: “Vazen bestaan in alle soorten
en maten. Maar de bloemen die je er in
zet bepalen de uitstraling van het geheel.
Kortom: bloemen maken de vaas. Een
brede vaas komt mooi tot zijn recht met
een stevige basis van groen of takken.
Hier steek je eenvoudig bloemen tussen
door. Gebruik geurende takken en bloemen
voor een echt voorjaarsgevoel.”

Accentueer
de lengte

>

“Lange, hoge vazen zijn ideaal om mee te
variëren. Je hebt niet veel nodig voor een
spectaculair resultaat. Gebruik de lengte
van de vaas en accentueer dat met lange
bloemen en bloesemtakken zoals bijvoor
beeld de leeuwenbek en de Franse tulp."

Een geurexplosie dankzij o.a.
brem, sering, freesia en mimosa
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Kleurrijke combinatie van Brassia,
Zychopetalum Sensation en Miltonia
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Veel kleuren maar
toch één geheel

Zoek het contrast
Felgekleurde (retro-)vazen zijn
helemaal in! “Gekleurde vazen
contrasteren heel mooi bij vrolijke
voorjaarsbloemen. Vooral gele
bloemen geven bijna elke felle kleur
een mooi accent. Maak ook hier
gebruik van de hoogte van de vaas.

TIPS
1

Met bloesemtakken breng je de felle

2

kleuren van de vaas en de bloemen
eenvoudig in balans. Zo ontstaat een
vrolijk geheel dat je direct in voor
jaarsstemming brengt.”

3

5

Kleurrijke bolbloemen zoals
narcis, tulp en ranonkel

Neem je eigen
vaas mee!

4

Vazen komen het best tot hun recht
als het boeket en de vaas een eenheid
zijn. Dat is niet bij elke vaas even
eenvoudig. Maar het is zonde om
een prachtige vaas maar één keer te

1) Zin in iets creatiefs met orchideeën? Hang ze op!

gebruiken. Neem daarom je vaas mee

Ook leuk voor in de keuken. 2) Neem je eigen kopje

naar Mijn Bloemist. Wij zetten ons

mee als je op bezoek gaat. Dit retro cadeau staat

vakmanschap graag in om jouw vaas

garant voor een gezellig theekransje! 3) Zonder

te laten stralen!

verzorging geniet je toch eindeloos van deze
sfeerbrenger. Leuk voor in de kinderkamer of voor
het raam. 4) Met haar intens donker paarse bloemen
is de Campanula Intense Purple een vrolijke
verschijning, waar je moeder heel lang plezier van
heeft. 5) Ook op een grauwe lentedag heb jij het

Agendatip:
14 mei Moederdag
Zet je (schoon)mama
in de bloemetjes!

6

zonnetje in huis. Van deze kleurrijke (k)anjers moet
je gewoon vrolijk worden! 6) Geef jouw planten en
bloemen een eigen podium en laat ze stralen.
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Ja ik wil,

alleen wel met bloemen!
Trouwtrends
Annemarie vertelt enthousiast over de laatste

Bloemen
maken jouw
bruiloft extra
persoonlijk

trouwtrends: “Aanstaande bruidsparen kiezen

Geurende
bloemen en
seizoensbloemen
worden steeds
vaker gebruikt

steeds vaker voor pasteltinten, zoals peach.
Daarnaast is vintagebloemwerk helemaal hip.
Dat zie je terug in luchtige, frivole creaties met
springerig groen. Ook geurende bloemen en
seizoensbloemen komen steeds vaker terug
op bruiloften.”

Het is de mooiste dag van je leven.
Een uniek moment om samen met dier
baren jullie liefde te vieren. Bloemen
zijn romantische sfeermakers die jouw
trouwdag compleet en persoonlijk
maken. Het is dus aan te raden om in de
voorbereiding goed na te denken over
de decoratie van je trouwlocatie.

Styling
trouwlocatie
“Het stylen van je trouwlocatie met
bloemen wordt steeds populairder.
Denk bijvoorbeeld aan tafeldecora
ties, guirlandes, stoeldecoraties of
bloemenmuurtjes.” Aan het woord
is bloemist Annemarie Hoekstra van
Bloemenservice Nederland. Samen
met haar team decoreert zij elk jaar
meer dan 120 bruiloften. “Ik vind het
ontzettend leuk om locaties zo te
stylen dat de ruimte helemaal past
bij de stijl van het bruidspaar en echt
meerwaarde geeft aan hun dag.”
>

16

17

Agenda

Fotografie:
Gerhard Nel

Maart

Ja,

Kroonluchter versierd met asparagus en gipskruid
Fotografie: Gerhard Nel

van voetballer Eljero Elia en Sanne Hoogkamer.

kerk als op de feestlocatie gebruiken in de
aankleding. In de kerk hingen kroonluchters

Wereldwijd staan de rechten van vrouwen centraal op deze dag.
Verras een bijzondere vrouw in je omgeving met een boeket en een
handgeschreven kaartje!

springende seizoensbloemen.
In de agenda zie je welke bloemen en

10 t/m 26 maart: Mijn Bloemist Vrijwilligersweken

staan. Daarnaast vind je meer informatie

Het motto tijdens de Vrijwilligersweken: Verras je kanjer met een anjer!
Welke vrijwilligers ga jij bedanken met een mooi anjerboeket? Meer
informatie over de actie vind je op pagina 20.

over leuke evenementen. Geniet van het
kleurrijke voorjaar!

Maart: Voorjaarsbloemen

Maart: Bromelia

April: Gerbera

April: Bananenplant

Mei: Anjer

Mei: Mannenplanten

16 & 17 april: Pasen

versierd met asparagus en gipskruid en een

sia’s en gerbera’s in zachte pasteltinten.”

Op deze lijst staan de meest in het oog

Op bloemengebied is er de Bloemenagenda.

Op de bloemenagenda: Gerbera
Woonplant van de maand: Bananenplant

bloemen en wilde ze daarom zowel in de

uitgevoerd met onder andere rozen, horten

8 maart: Internationale Vrouwendag

zorgvuldig door kwekers samengesteld.

April

Annemarie: “Dit bruidspaar is gek op

op de feestlocatie. Deze muur van 45m2 is

Deze plantenlijst geeft tips en wordt

Ben je al eens in de Keukenhof geweest? Na een bezoek aan deze
kleurige belevenis is het echt voorjaar! Kijk voor meer informatie op
www.keukenhof.nl

Annemarie heeft aangekleed is het huwelijk

Absolute eyecatcher was de bloemenmuur

Op de bloemenagenda: Voorjaarsbloemen
Woonplant van de maand: Bromelia

23 maart tot 21 mei: Keukenhof

Een van de opvallendste bruiloften die

asparagus hing over de tafel in de kerk.

aandacht voor de Woonplant van de maand.

planten de komende maanden centraal

Complete
bloemenbruiloft

guirlande van rozen, phaleanopsis en

Iedere maand vraagt Mijn Bloemist

Tips voor
aanstaande
bruidsparen
Annemarie geeft aanstaande
bruidsparen graag een aantal tips:
•	Zorg dat je op tijd begint met

Deze paasdagen verstop je wel heel bijzondere eieren. Wat dacht je van
kleurrijke bloemen als versiering in plaats van verf? Kijk voor de DIY
instructie op pagina 7.

20 april: Secretaressedag
Secretaresses verdienen vaker een mooi boeket. Maar zeker op
secretaressedag mogen de bloemen niet ontbreken.

22 april: Bloemencorso Bollenstreek
De bloemrijkste optocht van het jaar. Komt dat zien!

nadenken welke stijl en welke
bloemen je mooi vindt. Verzamel

27 april: Koningsdag

foto’s en ideeën en neem ze mee

Hoe vier jij Koningsdag? Doe jezelf of je gastvrouw een royaal
oranjeboeket cadeau!

naar de afspraak met de bloemist.
•	Bloemisten kunnen van elke locatie
iets moois maken. Maak foto’s van
de ruimte zodat de bloemist je
advies kan geven over de styling.

Mei

Op de bloemenagenda: Anjer
Woonplant van de maand: Mannenplanten
14 mei: Moederdag
Je hebt veel aan je moeder te danken. Druk je liefde uit met
een sprekend boeket.

Vanaf 28 mei: Mijn Bloemist Pioenweken

Annemarie Hoekstra van
Bloemenservice Nederland

18

Muur van 45m2 uitgevoerd met rozen, hortensia's en gebera's
Fotografie: Gerhard Nel

Ze zijn er weer! Pioenrozen zijn een van de meest geliefde
seizoensbloemen en daarom zet Mijn Bloemist ze graag in het zonnetje
tijdens de Mijn Bloemist Pioenweken. Ga naar Mijn Bloemist bij jou in
de buurt voor een veelzijdig en vrolijk pioenboeket.

Agendatips?
Mail ze naar info@mijnbloemist.nl

19

10-26 maart
Mijn Bloemist
Vrijwilligersweken
Claire is een enorme
doorzetster

Juliette Hoenjet van
manJefiek uit Schimmert

Vrijwilligers zijn het kloppende hart van onze samenleving. Ruim 6,3 miljoen
mensen zetten zich belangeloos in voor mensen in hun omgeving.
Van 10 t/m 26 maart zet Mijn Bloemist deze bijzondere mensen in het
zonnetje tijdens de Mijn Bloemist Vrijwilligersweken. De anjer is het
symbool voor vrijwilligers en staat daarom centraal in deze campagne.

Anjer: vrijwilligersbloem
Juliette Hoenjet van manJefiek uit Schimmert werkt graag met anjers:
“De anjer is een kleurrijke en sterke bloem die je altijd weer weet te
verrassen. Deze veelzijdige bloeier brengt met zijn leuke felle kleurtjes

Verras jouw
kanjer met
een anjer!

altijd vrolijkheid. Net als vrijwilligers. Daarnaast staat de anjer symbool
voor toewijding en doorzettingsvermogen. De anjer wordt daarom ook
wel de vrijwilligersbloem genoemd.”

Bedankt!
De Mijn Bloemist Vrijwilligersweken zijn een mooie aanleiding voor
Juliette om zelf ook vrijwilligers in het zonnetje te zetten: “In ons dorp
is een ziekendienst. Deze mensen bezoeken zieken en eenzame mensen.
Ik vind het heel mooi dat zij de tijd nemen om naar deze mensen toe te
gaan. Daarom bedank ik ze graag met een kleurrijk anjerhart!”

10 t/m 26 maart:

Mijn Bloemist Vrijwilligersweken
Ken jij een vrijwilliger in jouw omgeving? Laat weten dat je
zijn of haar inzet waardeert en verras deze vrijwilliger met een
prachtig (K)anjerboeket! Kijk op www.mijnbloemist.nl voor een
bloemist bij jou in de buurt.
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Vrijwilligers van de ziekendienst
ontvangen een anjerboeket

Carola zet zich
altijd 110% in!

21

Puzzel

Win een
voorjaarsboeket

Verras jouw kanjer
met een anjer!

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

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

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

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

Vul de oplossing in op www.mijnbloemist.nl/lentepuzzel. Inzenden kan tot en met 1 mei 2017.

nieuwe huis. Mensen die er gewoon voor je zijn.

Iedereen kent ze: de buurvrouw die de boodschappen doet

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.

1

Anjer staat namelijk symbool voor kanjers. Mijn Bloemist

2

kiest elke maand een winnaar.

3

Kanjers van de maand

4

Gefeliciteerd!
Winnaars winterpuzzel
De oplossing van de puzzel uit het Mijn Bloemist
herfstmagazine was:
A) Alstroemeria

C) Echeveria

B) Croton Tamara

D) Tulp

De volgende winnaars hebben een
kleurrijk winterboeket ontvangen!
Pieternel Friedrichs
Roland van Huet Lindeman
Annemarie van Dam
Stan de Graaf
Ellen Baats

Meneer Boele - Januari

5

Meneer Boele werd in januari
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verrast door zijn dochter met
een Kanjerboeket. Zij vertelt
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dat hij dit boeket zo verdient
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omdat hij al 60 jaar lief en leed
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bovendien haar mantelzorger

deelt met haar moeder en
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is geworden. Ze hebben een
hoop meegemaakt de afge
lopen jaren, het overlijden
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van hun dochter en veel ziekte. Toch staat hij altijd voor haar
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klaar en daarom verdient hij het om in het zonnetje gezet
te worden. De Huifkar uit Mijdrecht maakte voor
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Meneer Boele een prachtig (K)anjerboeket.

Winnaars
Facebookacties
Afgelopen tijd hebben er weer verschillende acties
plaatsgevonden op Facebook. Er is twee keer een
prettig-weekend-boeket weggegeven aan wie het
best kon omschrijven hoe bloemen bij het weekend
hoorden. Daarnaast is er een Kerstster verloot op
de dag van de Kerstster. De winnaars zijn:
Prettig-weekend-boeket:
Miriam Middelkoop
Rosanne Veldkamp-Jansen
Kerstster:

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

Claudia Kroon - Februari

Anita Hubert

Anke verraste haar nichtje in februari
met een mooi boeket anjers. Na een
relatie van nog geen twee jaar over
leed haar vriend aan darmkanker. Hij
was pas 44 jaar oud. Hij was weduw
naar en had twee dochtertjes van 9

1. Plant met afrollende bladeren

8. Kanjer van de maand februari

2. Vrijwilligersbloem

9. Woonplant van de maand april

3. Lange bloesemtak

10. Man en vrouw

4. Trouwtrend

11. Perfecte voorjaarskleur

5. Zonnige bloem met vleugje parfum

12. Exotische bloem met een lieflijke touch

6. Kleurig lentepark

13. Koningin onder de bloemen

7. 14 mei
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en 11 jaar oud. Claudia heeft de taak
op zich genomen deze kinderen op
te voeden, terwijl ze zelf nog maar
28 jaar is. Anke: “Heel veel respect heb ik voor deze kanjer!!!!”.
Vergeet Mij Niet uit Breda maakte voor Claudia een
prachtig (K)anjerboeket.

In de zomeruitgave
van Mijn Bloemist
• Highlights van de zomer
• Zomerse kleuren
• Het vakantiegevoel met bloemen
Het zomermagazine ligt
begin juni in de winkel.
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Flowering your life!

Wil jij een prettig-weekendboeket winnen?
Doe mee op facebook.com/mijnbloemist
Het weekend wordt pas echt gezellig met bloemen op tafel! Daarom heeft Mijn Bloemist het prettigweekend-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.

www.facebook.com/mijnbloemist

