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Nazomeren



Hallo, herfst!
G E N I E T E N  I N

K L E U R

Met het najaar breekt één van onze favoriete
seizoenen van het jaar aan. De zon laat zich nog
regelmatig een keertje zien. We koesteren haar
stralen nog meer nu de dauw ’s morgens op het
gras ligt en het ’s avonds stilaan echt wat frisser
wordt.

De zinderende hitte maakt plaats voor warme
kleuren: zowel in bos en tuin als binnenshuis.
Kaarsjes aansteken, herfstboeket op tafel en
sierpompoenen op de tuintafel. Wie steekt er
binnenkort de (herfst)BBQ aan?

Niets lekkerder dan een warm drankje en hapje na
een dagje tuinieren in de frisse
lucht. Die gezelligheid, dat wordt iets om ons de
komende maanden aan op te trekken. Laten we
het eens zo gezellig maken. We hebben er
allemaal nood aan. Onze collecties staan bol van
menselijke warmte, duurzame materialen en
verrassend groen. Wij zijn klaar om te genieten in
kleur. U toch
ook?!

Frank, Kristine, Tijs & Lien.



Het vergeten
tuinseizoen

'Een boom geplant in de herfst groeit, een boom
geplant in het voorjaar kan groeien’. Met deze
bekende uitspraak geven we de aftrap voor een
rehabilitatie voor het najaar als hét tuin- en
plantseizoen. De herfst en de winter zijn immers
het ideale seizoen om je tuin (her) aan te leggen. 

De lente lijkt qua temperaturen misschien het
meest uitgelezen om in het groen aan de slag te
gaan. Maar na de hitte van de afgelopen zomer is
bij ons de drang om naar buiten te trekken flink
aangewakkerd. Niets lekkerder dan een warm
drankje na een dag in de frisse buitenlucht. 

Het ideale (ver)plantseizoen
Daarnaast zijn de koudere periodes ook gewoon
de beste voor de aanleg. Dat heeft alles met
beplanting te maken. Je planten en struiken gaan
in rust: de sapstroom in de stengels komt tot
stilstand. dat maakt het interessant om ze te
verplanten of voor het eerst aan te planten. In het
voorjaar zijn je planten 'in beweging'. Ze hebben
vanuit zichzelf al behoorlijk wat zorg nodig: vocht,
licht, aarde om te wortelen,...

In het najaar kan je erop rekenen dat de
huishouding van je planten zichzelf wat meer
regelt. Het regent meer en de vers gespitte aarde
zakt na een poosje in, zodat de wortels en kluiten
goed worden bedekt.



12 maanden vol kleur
In de nazomer en vroege herfst bekent de natuur
volop kleur. We helpen daarbij graag een handje
door najaarsbloeiers te planten, zoals viooltjes,
heide, bessenplanten zoals Skimmia en
winterharde planten met prachtige bladeren zoals
Leucothoe.

Daarnaast is het ook belangrijk de basis voor een
bloeiend voorjaar te leggen. Dat doen we met
bloembollen. Sneeuwklokjes bloeien zelfs al in
januari: daar heb je al sneller geniet van. 

Bollen en bomen maar ook heesters en planten
kunnen juist in het najaar zo goed de tuin in. Het
geeft ze een natuurlijke boost om het jaar erna
flink te groeien!

En wat met de groentetuin?
In het najaar gaan we flink aan de slag met
compost. Groenbemesters zijn planten waarvan
de bladeren na het omspitten in de bodem snel
worden omgezet in nuttige voedingsstoffen.
Hierdoor geven ze het bodemleven een ware
boost. 

Verder mag je winteruitjes en look in het najaar
nog planten. Daarnaast is het belangrijk om ook
al tijd te besteden aan je kweekplan voor
volgend jaar. Evalueer wat wel en niet goed
groeide en zoek uit waarom. Wij helpen je graag
met advies en alternatieven.

Niet twijfelen en naar buiten dus: zo kan je
langer van de (na)zomer genieten. Laten we
allemaal nog een flinke dosis vitamine D opdoen
voor de winter eraan komt. Daar worden onze
tuin en vooral ook wij gelukkiger van. 



Plantenoutlet 2020
B E D A N K T  O M  E R B I J  T E  Z I J N

Tijdssloten, registratie, verschillende wachtzones... In februari hadden we, tijdens onze eerste grote
plantenverkoop van 2020, nooit kunnen inschatten dat de editie in augustus zo anders zou verlopen.
Maar jullie waren blij, dus wij ook! En wat we geleerd hebben, nemen we ongetwijfeld mee tijdens de
organisatie van de volgende editie in 2021!



Plant nu de lente!
B L O E M B O L L E N

Het is alweer tijd voor de voorjaarsbollen: deze plant je in het najaar, vanaf september tot december,
vóór de eerste nachtvorst. Vervolgens kan je vol spanning wachten tot de natuur onder andere
prachtige tulpen, alliums, narcissen en hyacinten tot bloei laat komen. Ook de sneeuwklokjes, irissen
en de krokussen mogen nu al geplant worden. Zoals elk jaar, hebben we met zorg ons aanbod
samengesteld: vol bloemenpracht en fleurige verrassingen. We staan je in onze winkel dan ook graag
bij met persoonlijk advies.



Trends
D E  M E N S E L I J K E

T O E T S

De recente gezondheidscrisis bracht
ongeziene technologische veranderingen
met zich mee. We werken van thuis en
vergaderen virtueel. Maar tegelijk snakken
we naar menselijkheid. Aandacht voor
lichaam en geest. Happy & healthy state of
mind. 

Aard-en huidtinten voeren de boventoon,
samen met roze, bruin, oranje en
verschillende tinten rood. Accenten leggen
we in lila en okergeel. We kiezen voor
producten en vormen met een vriendelijke
en lief karakter. Denk maar aan de talloze
speelse plantenpotjes en frivole boeketten. 

De natuur hebben we gekoesterd in de
voorbije maanden en die trend blijft duren.
We zaaien en stekken erop los. We drogen
bloemen om ze als een schat te bewaren.
Met droogbloemen zetten we de tijd even
stil: we komen op adem, we genieten. 



Het warmste
seizoen
N A J A A R S  C O C O O N E N

Hoewel het buiten kouder wordt, durven we de
herfst wel eens het warmste seizoen te noemen.
De kaarsjes worden 's avonds al aangestoken. We
kruipen gezellig samen op de bank en halen de
zachtste dekentjes boven. Wat lekkers erbij en
cocoonen maar. 

Die kaarsen, daar moeten we het eens over
hebben! Want de ene lont en de ene geur, is
duidelijk de andere niet. Sommige kaarsen zijn te
straf, andere ruik je amper. Daarom kiezen wij
alleen voor kwaliteit: de juiste balans tussen
aanwezigheid en subtiliteit. Onze nieuwe
ScentSticks bieden je de geuren van het najaar:

Lavendel
Lavendel bloeit in de zomer, maar wordt
gedroogd als het kouder wordt. deze geur brengt
de sfeer van herfst in het Franse Zuiden met zich
mee. 
Musk en vers hout
Een houtachtige lichte gezoete geur met een
vleugje zwarte peper.
Roos & Kasjmier
Een warme bloemige geur van roos en
oranjebloesem.
Opus Illusion
Een heerlijk warme geur van oriëntaalse kruiden
met noten van musk.



Het tuincentrum
van de toekomst
E C O L O G I E  I S  H I P

Een tuincentrum is de plek bij uitstek waar
we kunnen werken aan een
natuurvriendelijke wereld. We zaaien
initiatieven en proberen compost te bieden
voor een ecologische samenleving. Maar
hoe doen we dat precies?

Enerzijds proberen we in onze eigen
werking zoveel mogelijk ecologisch
verantwoord te werken. Zo bannen we
waar mogelijk plastic inpakpapier voor
recycleerbare alternatieven.  Plastic zakjes
hebben we al jaren ingeruild voor
herbruikbare kartonnen draagdoosjes. En
we stimuleren onze medewerkers om -
indien mogelijk - met de fiets te komen. 

Anderzijds maken we bewuste keuzes in
onze artikelen. Plantenpotten van
gerecycleerde theezakken of gemaakt van
kledingrestjes aandacht voor een bij- en
vlindervriendelijk assortiment zijn
stokpaardjes. We adviseren onze klanten
daarnaast in de aanleg van
natuurvriendelijke tuinen en terrassen. 



De agenda
E N K E L E  D A T A  O M  T E

N O T E R E N

1 november - Allerheiligen
Op 1 november herdenken we onze geliefden.
Daar horen, volgens jarenlange traditie,
bloemen bij! Of je nu kiest voor klassiek of
modern... Wij kunnen je ongetwijfeld verder
helpen. Bestel tijdig en bespaar je zorgen op
de dag zelf. 

Kerstmarkt 2020
Eind november gaan de deuren van onze
kerstmarkt opnieuw voor je open. Maar de
voorbereidingen zijn voor ons al volop aan
de gang en het belooft alweer tot de
verbeelding te spreken. Te veel tipjes van de
sluier kunnen we natuurlijk nog niet
oplichten, maar Tijs en zijn team staan te
springen om te beginnen. 

Vorig jaar kwamen we met een vernieuwd
concept: in plaats van een Kerstweekend,
kozen we voor een kerstmaand. Elk
weekend was er wel wat te beleven. Ook dit
jaar, kiezen we ervoor de feestelijkheden te
spreiden. Hou zeker onze social media in het
oog om te ontdekken wat er dit jaar te
gebeuren staat! Eén ding is zeker: het wordt
spectaculair. Beloofd!



Bestel online!
B L O E M E N R O B B E R E C H T S S H O P . B E

Mama jarig of nog snel bloemen bestellen voor dat feestje vanavond? Onze boeketten tonen liefde,
vriendschap en waardering: precies wat jij wil vertellen.Straks van plan om in de tuin te werken, maar
geen potgrond meer? Of op zoek naar een leuk groen cadeau? Kijk gerust eens rond: wij zorgen zelf
voor een uitstekende levering, advies op maat en verse producten waar jij lang van kan genieten.
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