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Verse bloemen, sterke planten

Met zorg geselecteerde 
bijzondere producten

Persoonlijk advies en service

Vind jouw
plantmatch
Op mijnbloemist.nl/plantmatch 

vind je welke plant het best bij 

jou past. Ga naar de website  

en laat je inspireren!

Voorwoord

Zonnige herfst

Dalende temperaturen en de kortere dagen 

bieden je de gelegenheid om het binnen weer 

gezellig te maken. Tegelijkertijd trakteert de 

natuur je op een verbluffend kleurenpalet van 

verkleurende bladeren en heerlijke vruchten. 

Dus vier de herfst en haal de natuur gewoon 

naar binnen! 

Bloemen en planten geven je juist ook dit sei-

zoen een vrolijk humeur. Creëer bijvoorbeeld je 

eigen Indian Summer met nazomerse bloemen 

zoals de Leucospermum. Of ga op zoek naar 

jouw plantmatch. Wat voor planttype 

ben jij en welke plant past bij jou?

Maak van jouw huis weer een warm thuis! Mijn 

Bloemist inspireert je graag met natuurlijke 

materialen, opvallende texturen en natuurlijk 

de trendkleuren mosterd, cinnamon en zacht 

kopergroen. Maak je eigen fantasieboeket, 

herfstkrans of vul gewoon je hele huis met 

kleurrijke bloemen. Kortom: geniet van de 

veelzijdigheid van de herfst! 

Mijn Bloemist wenst je een zonnige herfst! 
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Ruimte voor textuur  
“Speel dit najaar met texturen. Alles kan! 

Combineer verticale en horizontale lijnen met 

weelderig groen. Wil jij je bloemen of planten 

laten shinen? Laat de vaas of pot het werk doen. 

Succes gegarandeerd!”  

Nouveau deco 
“Bloemen en planten zijn onmisbaar in je interieur. 

Ze brengen kleur en vrolijkheid. Kies voor een warme 

herfst met kleurrijke bloemen zoals de Anjer, Chrysant 

en de felgele Craspedia. Combineer deze karaktervolle 

bloeiers met een vaas in een van de basic trendkleuren, 

zoals zacht kopergroen of okergeel. Zo geef je eenvou-

dig jouw eigen draai aan nouveau deco.” 

Nature 
style

Een dampende kop chocolademelk na een lange 

boswandeling en gezellige avonden met vrienden bij 

de brandende open haard. Staat de herfst bij jou ook 

synoniem voor warmte en gezelligheid? Een bezoekje 

aan Mijn Bloemist is voldoende voor een cosy sfeer in 

huis. Zo geniet je het hele najaar van al het moois dat 

de natuur te bieden heeft. 

Haal de natuur in huis

Trendwatcher Giel Tuns 

bespreekt de highlights 

van dit seizoen en laat 

zien hoe je deze trends 

laat terugkomen in je 

interieur. 
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Ga voor nog meer in inspiratie naar Mooiwatplantendoen.nl

Even helemaal niets! 
Nu de lange, zwoele zomeravonden plaats 

hebben gemaakt voor frisse avonden en 

druilerige dagen, is het tijd om het binnen 

gezellig te maken. Wat is er fi jner dan een eigen 

plek waar je even helemaal niets hoeft? Jouw 

terugtrekplek kan overal zijn. In de schuur, op 

zolder, in een huisje in de volkstuin. Trek je even 

terug en laad jezelf op! 

Oase 
Wat zo heerlijk is aan jouw eigen domein, is dat 

je er mee kunt doen wat je wilt. Het belangrijkste 

is dat jij je er thuis voelt. Richt het in met foto’s, 

zelfgemaakte kunstwerken, bijzondere meubels 

en natuurlijk veel bloemen en planten. Waarom 

planten? Ze passen niet alleen perfect bij jouw 

oase, ze verbeteren ook de luchtkwaliteit. Dat is 

goed voor je gezondheid en je humeur! 

Geniet van jouw eigen stek!

Quality time 
speciaal voor haar
De man-cave is helemaal ingeburgerd. Een 

kamer of een zolder waar mannen zich 

terugtrekken om samen met vrienden leuke 

dingen te doen. Een eigen plek heeft veel 

voordelen, daarom creëren ook steeds meer 

vrouwen een plek om zich even terug te 

trekken. Deze vrouwelijke terugtrekplek of 

she-sheds zijn deze herfst the place to be!

Je eigen 
terugtrekplek!

Creeër
ook een 

persoonlijke 
'she-shed'

Vers en droog
“De herfst is het ultieme excuus om 

natuurlijke materialen zoals bessen en 

takken naar binnen te halen. Vrolijk je 

interieur op door verse bloemen te 

combineren met karaktervolle materialen 

uit de natuur zoals fruit, hout en kurk. 

Spannend om naar te kijken en je hebt 

er extra lang plezier van. Kortom: alle 

ruimte voor eigen creativiteit!”  

Ga voor nog meer in inspiratie naar De felgele Craspedia torent boven dit arrangement uit. 6 7



Het opvallend grote blad van de 

Ficus Bambino benadrukt de exclusieve 

uitstraling in je kamer net wat meer. 

Met een beetje inspanning en liefde voor 

de natuur, heb je genoeg in huis om het 

gelukkig gevoel van deze Pannenkoekplant 

met jouw omgeving te kunnen delen.

Een relaxte look zo met die 

hangende ranken. Niet veel 

tijd voor verzorging? Dat 

vraagt deze Rhipsalis 

horrida ook niet. 

Vind je
plantmatch,
jouw 'Happy 
Healthy 
Greenness'
Welke #vitamineplant 
past het beste bij jou? 

Wil je indruk maken? Met deze bijzondere combinatie 

van groen en zwart, zorgt de ijzersterke Zamioculcas 

Raven voor een echt statement in je interieur.

De Curio Mount Everest is een echte easy-

care plant, lekker makkelijk want hij voelt 

zich thuis op iedere locatie in huis. En hij 

heeft ook nog eens een stoere look.

Als de wat bewustere groenkenner ben je 

geïnteresseerd in de positieve (gezondheids)ef-

fecten van groen. Go Green en ga voor de natuurlijke 

fl air en verschillende groentinten van de Codiaeum, 

Dieffenbachia of Dracaena.

>8 9



Ontdek welk plantentype jij bent en lees meer over deze planten op mijnbloemist.nl/plantmatch of mooiwatplantendoen.nl 

Tom, kwekerij Van Winden Erica over 

de Zamioculcas Raven:

“Met zijn mysterieuze veren, die van groen naar 

zwart verkleuren, maakt deze ijzersterke kamer-

plant een echt statement! Niet voor niets heb ik 

deze Zamio naar een indrukwekkende 

grote vogel vernoemd.”

Obed, Smit Kwekerijen over 

de Pilea peperomioides:

“De pannenkoekplant ziet er onwijs 

speels uit en geeft een geluksbonus! Want als deze plant 

gezond en blij is, groeien er baby’tjes aan. Groen geluk 

delen was nog nooit zo makkelijk!”

Jan, Esperit Plant:

“Alle kleine beetjes helpen, zo ook 

met deze mini Dieffenbachia, Codiaeum, 

Dracaena. Ieder huidmondje op het blad 

neemt schadelijke stoffen op en ‘maakt’ 

schone lucht. De natuur heeft zoveel 

moois en gezonds te bieden” 

Jan, Esperit Plant over 

de Rhipsalis horrida: 

“Een sterke oerwoudcactus, 

echt een easy care plant. 

Niet schrikken: de Horrida zit 

vol stekels, maar gelukkig 

prikken ze niet!”

Zo maak je het:
Laat je fantasie de vrije loop en teken een 

fantasieblad op het patroonpapier. Tevre-

den? Knip dan het patroon uit om het over 

te tekenen op het karton en snij de vorm uit. 

Plak aan één kant van het fantasieblad een 

ijzerdraad met tape in de kleur van

het karton. 

  

Pak het boeket erbij of bind van losse 

bloemen een korenschoofboeket. Plaats als 

laatste de kartonnen bladeren in het boeket. 

Zorg dat als je het boeket op de vaas zet, het 

karton niet in het water komt. 

Je fantasieboeket is klaar! Dit speelse boeket is 

leuk om zelf te houden, maar nóg leuker 

om weg te geven! 

Chrysanten zijn van zichzelf al een genot om 

naar te kijken. Met een scheutje creativiteit 

maak je van een chrysantenboeket al snel een 

droomboeket. Ontwerp jouw eigen bladeren 

van karton en meng dit met de mooiste gouden 

bloemen voor een fantasieboeket voor jezelf of 

voor een speciaal iemand. 

Do it yourself:

Een speels 
boeket met 
karton

Dit heb je nodig:
• Papier en potlood 

• Patroonpapier 

• Gekleurd karton 

• IJzerdraad 

• Stanleymes en snijmat 

• Touw en plakband 

•  Een mooie boeket met 

chrysant in de hoofdrol

Kijk voor nog meer inspiratie op mooiwatbloemendoen.nl

Gebruik je fantasie 
voor het boeket 
van je dromen

1 

2 

3 

Chrysanten zijn van zichzelf al een genot om 

Jan, Bunnik Plants over de 

Curio Mount Everest:

 “De kenmerkende waslaag geeft deze 

easy care plant een stoere look en biedt bescher-

ming tegen zon en verdroging.”

Jan, Bunnik Plants over de Ficus Bambino: 

Zie je die nerven op dat grote blad? Dat maakt 

deze fi cus nu zo’n blikvanger. En juist vanwege de 

vorm van zijn blad wordt hij Vioolplant genoemd.“

10 11



Tijd voor 
kransen
Het echte herfstgevoel

Herfsttaart 
Deze herfsttaart is nog zo’n prachtige 

blikvanger. Zowel de vetplantjes als 

de rand van kurk kunnen tegen water. 

Ideaal voor op de tuintafel! 

“Het mooiste aan de herfst vind ik dat je het 

weer gezellig kunt maken in huis. Kachel 

aan, kaarsjes erbij en natuurlijk een aantal 

prachtige herfstcreaties. Ik vind het heerlijk 

om bloemen en planten te combineren met 

natuurlijke herfstmaterialen zoals besjes en 

vruchten.” Pieter Doff van De Vier Jaargetij-

den uit Emmeloord geeft tips om een echte 

herfstambiance te creëren in én om huis. 

“Herfstkransen zijn en blijven populair. Bij 

deze eyecatcher draait het om subtiele de-

tails zoals het web van gekleurd bindtouw. 

Naast de besjes en bramen, kies ik ook graag 

voor vetplantjes, craspedia’s en de Physalis. 

De klokjes van de Kalanchoe Magic Bells 1  

zijn de verrassing van deze krans. Uit de 

langwerpige klokjes verschijnen prachtige 

oranje-rode bloemen!” 

Binnen of buiten?
“Een herfstkrans verdient een mooie plaats. 

Dit pronkstuk  2  kan heel goed buiten naast 

de deur of op een bankje in de tuin. Wil je 

zelf zoveel mogelijk genieten van je krans? 

Hang hem dan aan de deur van je woonka-

mer of leg hem in een schaal op tafel.”

Sfeermaker   
Hang je de krans aan de deur, dan is een 

tafelstuk de sfeermaker in je woonkamer. 

“Een tafelstuk met kaarsjes, vetplantjes en 

(herfst)bloemen  3  zorgt ook voor een echte 

herfstsfeer in huis. De Vuurpijlen en Sander-

sonia geven kleur aan dit herfsttafereeltje. 

Net als een krans heb je hier de hele herfst 

plezier van. Je hoeft alleen af en toe de 

bloemen te verversen.” 

Pieter Doff van De Vier 

Jaargetijden uit Emmeloord

13
 2
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De toppers 
van het 

najaar

Verkleurende blaadjes zijn het 

signaal: de nazomer is begonnen! 

“Kleurrijk, exotisch en spannend” 

vat Laetitia Kop van Barock style 

& fl owers uit Uden haar najaars-

gevoel kernachtig samen. “In de 

herfst gebruik ik het liefst seizoens-

producten zoals rozenbottels, 

beukenbladeren en zwarte dille. 

Deze materialen contrasteren mooi 

bij kleurrijke bloemen zoals de 

Leucospermum en de Celosia.” 

Verleng je zomergevoel 
“Het najaar is het ideale moment om volop uit te pakken met kleur. 

De natuur geeft ons het goede voorbeeld door ons tot half november 

te blijven verrassen met prachtige felle tinten zoals okergeel, oranje 

en rood. In een 'stafboeket' krijgt elke bloem volop de ruimte om 

te stralen.” Het favoriete boeket van Laetitia bestaat uit de 

volgende bloemen: 

Vanda 
“De Vanda is een juweeltje in de orchideeën-

familie. Met haar uitbundige kleuren is deze 

elegante bloem een eyecatcher in elk boeket.”

Ginger Plus Pink 
“Deze bloem is een unieke verrassing van de 

gemberplant. Terwijl de bekende gemberwortel 

veilig onder de grond groeit, betovert de Ginger 

je met haar felle kleur. 

Gloriosa
Gloriosa heeft als bijnaam prachtlelie. Zij maakt 

die naam meer dan waar! Met haar frêle steeltje 

en daarbovenop zes vlammende bloemblaadjes 

lijkt de Gloriosa op een vlinder. Prachtig in een 

kleurrijk najaarsboeket. 

Eremurus 
“Eremurus heet in de volksmond ook wel naald 

van Cleopatra. Deze ranke schoonheid geeft met 

haar subtiele bloemen het boeket elke dag een 

andere uitstraling. 

14 15
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Rode Beuk 

De diepe donkere kleur van de rode beuk vormt een mooi 

contrast met de felle exotische kleuren van de bloemen in 

het boeket. Voeg heel subtiel een paar takken toe voor een 

extra chic effect. 

Celosia 
De fl amboyante hanekam 

Celosia maakt van elk 

boeket een feestje. 

Deze tropische bloem 

staat symbool voor 

stoutmoedigheid en ruikt 

licht kruidig. 

Leucospermum 

Deze exotische herfstbloeier heeft een toepasselijke bij-

naam: speldenkussen. De Leucospermum komt misschien 

wat stekelig over, maar ze is een enthousiaste uitbundige 

bloeier die kleur brengt in elk boeket. Bijkomend voordeel: 

je kan er erg lang van genieten!

Rozenbottel 
De rozenbottel is de vrucht 

van de roos. Net als bij de 

roos zijn er veel verschil-

lende soorten. Rozenbot-

tels zijn vooral bekend van-

wege haar geneeskrachtige 

werking, maar zowel de 

groene als de rode bottels 

staan ook prachtig in een 

herfstboeket. 

1) De herfst is niet compleet 

zonder krans. Besproei je 

krans een keer in de week met 

de plantenspuit en geniet er 

het hele seizoen van! 2) Haal een stukje woestijn in je 

woonkamer met cactussen. Deze stoere planten zijn 

surrealistisch en prikkelend. In ruil voor een beetje 

liefde verrast deze oerplant je met opvallende bloemen. 

3) Vanaf begin oktober zijn ze er weer; Amaryllissen! Oftewel 

de winterkoningin. In diverse vormen en kleuren verkrijgbaar. 

4) Deze spectaculaire spin-allium heeft niets nodig om te stralen. 

Zelfs geen water! Laat hem drogen en je geniet het hele seizoen 

van een uniek woonaccessoire. 5) More is more! Waarom kiezen 

voor een opvallende plant of een decoratieve pot, als het ook 

allebei kan? Dit deco-duo is met de Peperomia Abricos en 

Peperomia Rød Luna een perfecte combinatie.

TIPS

16 17



Made in Holland: 

Rozenbottels
Bij kwekerij Kool uit Wilp werken ze al 

bijna 20 jaar vol toewijding met rozenbot-

tels. Michaël Kool is elk jaar weer enthou-

siast: “Rozenbottels blijven fascinerend. 

Deze siertakken zijn zo veelzijdig. In een 

gemengd boeket, een krans of alleen in 

een vaas. Rozenbottels voegen overal sfeer 

toe. Als je ze op water laat indrogen, kun je 

de hele herfst genieten van dit prachtige 

woonaccessoire.” 

Mijn Bloemist stelt graag een boeket 

met rozenbottels voor je samen. 

Lees snel verder op de volgende pagina. Vakkundig handwerk 
Het rozenbottelseizoen duurt van half augustus 

tot en met november. Bij het kweken van rozen-

bottels draait het om kennis en geduld. Michaël: 

“Wij werken met leirozen die we handmatig 

snoeien en opbinden. Net als in de fruitteelt 

is de bestuiving tijdens de bloei cruciaal. De 

bijen en de wind leveren hier een belangrijke 

bijdrage. Daarnaast zorgt de juiste timing van 

oogsten voor de mooiste rozenbottels. Daarom 

controleren wij elke dag welke bottels rijp zijn. 

Vervolgens knippen wij de takken handmatig 

van de plant. Zo kunnen we jou verrassen met 

de taklengte waarbij de rozenbottels het mooist 

tot hun recht komen.” 

Denk je aan de herfst, dan denk je aan rozenbottels! Een 

tak kan al wonderen doen en je interieur in herfstsferen 

brengen. Maar dat is nog niet alles: een aantal van 

deze sierlijke vruchten beschikt ook over culinaire en 

geneeskrachtige eigenschappen. Wist je dat rozenbottels 

gewoon in Nederland worden geteeld? 

Fotografi e: 365dagenbloemen.nl
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Het rozen-
bottelboeket

Rozenbottels
Moniek: 'de naam verklapt het 

al; de roos en de rozenbottel zijn 

familie van elkaar. Daarom is dit 

koppel de perfecte match voor het 

ultieme herfstboeket. De grillige 

vormen van de rozenbotteltak-

ken halen de stoere kant van de 

majestueuze rozen naar boven. 

Bij een weelderig boeket past een 

stijlvolle grote vaas die het rozen-

bottelboeket laat schitteren.' 

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 

kleurrijk en gezellig najaar! 

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

September: Exoten

Oktober: Luchtzuiveraars

November: Roos

September: Alocasia

Oktober: Chrysant

November: Cyclaam

Agenda
September 
Woonplant van de maand: De Alocasia of olifantsoor 

is een echte blikvanger. Zijn spectaculaire bladeren geven je een 

signaal als je teveel water geeft. Een echte tropische huisvriend! 

De hele maand: Vind jouw plantenmatch
Bezoek www.mijnbloemist.nl/plantenmatch en maak jouw match!

Op de Bloemenagenda: Verleng jouw zomergevoel nog 

even met exotische bloemen! Flamboyante schoonheden als de 

Strelitzia, Gloriosa en de Anthurium zorgen voor een uitbundig 

feestje in je vaas. 

20-30 september: Kleurrijke Verhalen Dagen
Met bloemen en planten haal je mooie verhalen in huis

23 september: Burendag 
Burendag staat in het teken van gezelligheid. Verras je buurman 

en/of buurvrouw daarom met een kleurrijk herfstboeket!  

Oktober  
Deze maand staan de natuurlijke luchtzuiveraars 

in de spotlights. De Klimop, Potgerbera, Nephrolepis en 

Spathiphyllum zijn echte toppers. Ze zuiveren de lucht, 

geven zuurstof af en helpen de luchtvochtigheid in huis op 

peil te houden. 

Op de Bloemenagenda: Voor een kleurexplosie ben je bij 

de Chrysant aan het juiste adres. Wist je dat deze ‘gouden’ bloem 

staat voor geluk en gezondheid? Leuk om te geven en te krijgen! 

3 - 8 oktober: vtwonen & design beurs 
Geniet van het grootste en leukste woonevenement van 

Nederland in de RAI. 

5 oktober: Een 10 voor de juf (en de meester)
Toon op de Dag van de Leraar je waardering voor de juf of meester 

met een mooie bloem of een leuk plantje. Maak het extra 

persoonlijk met een prachtige kleurplaat of een gedichtje. 

November 
Woonplant van de maand: Vul je huis met de vrolijke 

Cyclaam. Met haar veelzijdige kleurenpalet en opvallende vormen 

voelt deze mediterrane bloeier zich overal thuis. 

Op de Bloemenagenda: de meest populaire bloem is 

zonder twijfel de roos. Elke kleur van deze majestueuze bloem 

heeft zijn eigen bijzondere betekenis. Je kunt dus (bijna) alles 

zeggen met rozen! 

10 november: Dag van de Mantelzorg 
Heb jij ook een mantelzorger in je omgeving? Zet deze kanjer dan 

eens in het zonnetje met een prachtig seizoensboeket. 

Moniek Beekmans combineert rozenbottels graag met rozen en beuken-

takken tot een weelderig boeket. Benieuwd wat Mijn Bloemist voor jou 

kan maken? Ga naar de winkel bij jou in de buurt en laat je inspireren. 
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Vul je oplossing in op 
www.mijnbloemist.nl/herfstpuzzel

R E M O Z A N E O R G

O I R U C R U U T A N

Z A M I O C U L C A S

E S N A R K W E K E R

N E T N A S Y R H C H

B L O E M I S T E R F

O R S L N E M E O L B

T E T Y P L A N T E N

T E X T U U R G E V O

E F E S A I S O L E C

L S L A S O I R O L G

Puzzel

Winnaars zomerpuzzel
De oplossing van de puzzel uit het Mijn Bloemist 

zomermagazine was: Vakantie

De volgende winnaars hebben een 

kleurrijk zomerboeket ontvangen!

Astrid-Manuela Rijkens - Hilversum

Peter de Bont - Veldhoven

Tonny de Laat - Breda

Siena Schep - Voorthuizen

Ria Verwijs-Vogelaar - Zierikzee

Winnaars 
Facebookacties
Deze zomer won degene met de mooiste selfi e-met-

jouw-favoriete-zomerbloem(en) een zomerboeket.

Winnaars Pioenactie
Tijdens de Mijn Bloemist Pioenweken kreeg je bij 

aankoop van een pioenboeket een unieke actie-

code. Met deze actiecode maakte je kans op een 

pioenboeket t.w.v. van €25,-

Dit zijn de gelukkige winnaars van de pioenactie: 

Bert Knot, E. Phaff, Jeanette Wiering, 

Maria Kolfschoten, Miranda Kralt, Tamara Maas, 

J.C.H Verleunv, Gerda Balt

De winnaars zijn:

Claudia van Eck - Prins

Hilde van Spelde - Lens 

Anita Slootjes - Van Bunnik

Verras jouw kanjer
met een 
(k)anjerboeket!!
Nomineer ook jouw kanjer

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! 

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. 

Kanjers van de maand

Conjo Theunissen – Juni

Conjo helpt vrijwillig op de 

basisschool de Boom-

gaard. Conjo ondersteunt 

ons eigenlijk met echt 

alles. Onderhoud van het 

plein en de tuin, hoge 

ramen wassen, klusjes, 

kopieerwerk en hulp bij 

de kinderen. We kunnen 

nog wel 100 dingen be-

denken die hij vrijwillig voor 

ons doet en waardoor hij voor ons zo'n aanwinst is. 

Vandaar dat hij wel extra in het zonnetje mag worden gezet!

Yvonne van de Groot – Juli

 Mijn zus Yvonne is echt een kanjer. Zij zit sinds begin oktober 

2016 thuis omdat zij overspannen is. Haar man Henk heeft 

al sinds zijn 30e levensjaar de ziekte van Parkinson. Zeven 

jaar geleden een zware operatie ondergaan en het zieken-

huis constateert nu, dat hij weer geopereerd moet worden. 

Yvonne sleept hem er doorheen en is dus een echte kanjer!

Gefeliciteerd!

Wil jij een prachtige kamerplant winnen? Los dan onderstaande woordzoeker op door met de overgebleven letters 

een nieuw woord te maken.De woorden zijn horizontaal, verticaal & diagonaal geplaatst (ook achterstevoren). Vul de 

oplossing in op www.mijnbloemist.nl/herfstpuzzel.

Inzenden kan tot en met 1 november 2017.

Win een Kamerplant!

1. BLOEMEN

2. BLOEMIST

3. CELOSIA

4. CHRYSANTEN

5. CURIO

6. GLORIOSA

7. GROEN

8. KRANS

9. KWEKER

10. NATUUR

11. NAZOMER

12. PLANTEN

13. ROZENBOTTEL

14. SFEER

15. STYLE

16. TEXTUUR

17. ZAMIOCULCAS

22 23



   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. 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


