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Op naar een
warm 2021
B U I T E N G E W O O N  G E N I E T E N

2020 leek voort te kabbelen, maar toch was het
'opeens' voorbij. Na dit coronajaar, zijn de
trendkaarten flink door elkaar geschud. We gaan
in 2021 op zoek naar warmte, zachte kleuren en
menselijkheid. Ronde vormen, aardkleuren,
pasteltinten en zachte materialen vormen de
boventoon. 

Daarnaast was 2020 ook het jaar waarin we
massaal naar buiten trokken. Wandelingen, al dan
niet in eigen land, en tuinactiviteiten stonden
centraal in onze agenda. We maakten ons hoofd
leeg, lieten onze kinderen uitrazen en
herontdekten al het schoon dat ons Belgenlandje
te bieden heeft. In het voorjaar van 2021 trekken
we dat buitenleven naar binnen door. We creëren
een plek vol groen en rust door gebruik te maken
van natuurlijke materialen. Groene kleuren en
aardtinten helpen ons aarden en de balans te
vinden. 

Als er dan toch iets goed voortkomt uit het
coronajaar, laat het dan deze mooie trends zijn in
2021. Wij kunnen ons er alvast helemaal in vinden.
U toch ook?

Frank, Kristine, Tijs & Lien



De eerste maanden van een nieuw jaar zijn ook
meteen de koudste. Dat betekent winterwandelingen
en daarna cocoonen in ons eigen huisje. Maar ook
dat Valentijn, Internationale vrouwendag en zelfs het
prille begin van de lente in het verschiet liggen. Wij
zien de zonnestralen elke dag een beetje vroeger
onze serre binnenkruipen. Heerlijk toch! 

Agenda

18 januari: Blue Monday. Een reden om een bloemetje
te kopen! 
14 februari: Valentijnsdag
8 maart: Internationale vrouwendag
13 maart: plant-een-bloemdag
21 maart: start van de lente

Normaal vindt onze plantenoutlet plaats in het laatste
weekend van februari. Dit is echter nog steeds onder
voorbehoud dat er geen strengere maatregelen komen. We
volgen dagelijks de situatie op en houden jullie via onze
social mediakanalen en in de winkel op de hoogte. 

JANUARI - FEBRUARI - MAART 2021



Het (Kerst)-Geluid
U  W A S  G E W E L D I G !

Eind december stond er bij ons een nieuwe wedstrijd op het programma: Het Kerstgeluid. We lieten
één geluid horen via onze sociale media. Vervolgens konden jullie elke dag een gokje komen wagen via
de postbus aan onze winkel. Uiteindelijk kwam het bedrag van de cadeaubon op 250 euro te staan!
Toen werd het geluid geraden: een kerstkaart in een envelop steken en die envelop sluiten. Proficiat
aan de winnaars! Wellicht volgend jaar een nieuwe editie wegens groot succes?



Buitenterras
G E N I E T E N  V A N  H E T

B U I T E N L E V E N

Als er één ding populair was de afgelopen
maanden, was het wel 'het buitenleven'. Lange
wandelingen, fietstochten door eigen land of
avondjes op het terras. Maar ook in de winter,
kan je deze goede gewoonte voortzetten. Maak
van jouw terras of tuin je tweede 'living' met de
volgende tips!

Verlichting en decoratie vormen de basis van jouw
winterras. Dat hoeft niet beperkt te blijven tot
kerstgerief. Lantaarns en LED verlichting kan je de
hele winter lang gebruiken. Daarnaast kan je ook
hartverwarmende dekentjes en kussentjes
neerleggen in je zithoek. Kies voor pastelkleuren en
aardtinten voor het gezelligste effect. Met een
terrasverwarmer of prachtige vuurschaal leg je de
spreekwoordelijke kers op de taart. 

Daarnaast mag (zoals altijd) wat groen op je
winterras niet ontbreken. Kies voor winterharde
planten zoals viooltjes, tuincyclaam en
winterzoet. Plant ze in winterharde bakken met
een gaatje onderaan. Zo blijft het water niet staan
met vorstschade als gevolg. Kies voor warme
kleuren en natuurlijke materialen. Zo creëer je
echt die winterse gezelligheid die je op Pinterest
en Instagram zo vaak voorbij ziet komen.



On trend
U W  K E R S T B O O M  A L S  S N O E P B O O M

HO, WACHT, STOOOP! Gooi die kerstboom niet zomaar weg! Geef 'em een tweede leven als
'snoepboom'. Met een kerstboom vol pindaslingers, bessen en vetbollen doe je de vogels groot plezier.
Mezen en roodborstjes hangen graag aan vetbollen en pindaslingers. Op een beschutte plek komen
ook spechten, boomklevers en boomkruipers hiervan snoepen! Mussen en vinken zullen eerder rond
de boom scharrelen, om op te pikken wat gemorst werd. Voor hen kan je nog wat extra strooivoer rond
de boom strooien om je vogelparadijs af te maken.



Woonplanten
2021
D E  K A M E R P L A N T E N  V A N

D E  T O E K O M S T

De woontrends van 2021 zijn een rechtstreeks gevolg
van een jaar vol onzekerheid en de nood aan menselijk
contact. Maar ook in de plantentrends voelen we de
gevolgen. Iedereen wil zijn huis VOL groen. Je brengt er
immers veel meer tijd door dan vroeger. Het is dan
fijner om contact te houden met de natuur. 

Binnen de kamerplanten spotten we een terugkeer
naar robuuste en sterke planten. We willen immers niet
dat die plantenvrienden, waarin we zoveel tijd en
moeite investeren, snel het loodje leggen als ze een
slok water te veel krijgen. We willen zekerheid, ook op
plantengebied. Sansevieria (en dan vooral de
bijzondere exemplaren), olifantenpoten (Beaucarnea)
en (zaag)cactussen vinden hun plek terug naar jullie
vensterbanken. Het liefst in een ecologisch
verantwoorde of aardkleurige pot. 

Daarnaast zien we een grote vraag naar kleur.
Begonia's in alle vormen en maten, Tradescantia
nanouk en maranta's zijn must haves voor elke
plantenverzamelaar. 

Daarnaast blijft het leuk om een statement te maken
met grote groene jongens die je centraal in je
woonkamer kan zetten. Monstera's en grote calathea's
en philodendrons blijven populair, maar we zien ze wel
het liefst in een mooie authentieke mand staan. Een
eyecatcher!



Een geschenk
van de natuur
D E  E E R S T E  S T A P  R I C H T I N G

D E  L E N T E

Als de winter zacht verloopt, zullen de
eerste lentebloeiers niet lang op zich laten
wachten. Weet jij de plekjes waar je ze het
eerst kan zien? Combineer je wandeling met
een regelmatige pauze om waar te nemen.
Zo zetten we mindful de eerste stappen
richting de lente. 

Het gewoon sneeuwklokje, met zijn sneeuwwitte
bloemen, zien veel mensen als een van de eerste
voorjaarsbrengers. Dit bolgewas komt voor op
vochtige schaduwrijke plaatsen. De meeste
krokussen bloeien dan weer vanaf februari of
maart, net als blauwe druifjes. Het is dan ook erg
leuk om ze in het najaar samen te planten in je
border of plantenbak. Je eigen vroege mini-
tuintje!

De bloeitijd van de vrouwelijke hazelaar is
gemiddeld van januari tot maart. Deze bloei is
heel erg klein en je moet echt goed kijken en
stilstaan om deze prachtige bloeiwijze te mogen
zien. Het is een minuscuul klein rood bloemetje.
Kan jij het spotten? De toverhazelaar start dan
weer in januari! Soms zelfs vroeger. De bloemen
zijn meestal geel, maar ook rode, oranje en
roodbruine bloemkleuren komen voor. 



Wat na je bezoek
aan Bloemen
Robberechts?
Z O V E E L  T E  B E L E V E N

De afgelopen jaren is ons publiek enorm
uitgebreid. Sociale media en mond-aan-mond
reclame zorgden ervoor dat we klanten van
over heel België en verder mochten
verwelkomen! Natuurlijk hoef je het mooie
Meise na een bezoekje ook niet meteen te
verlaten. We geven je graag wat tips!

Vermoedelijk met stip op nummer 1 staat een
bezoekje aan de Plantentuin in Meise. Heel wat
klanten kennen ons inmiddels als
kamerplantenspecialist. Een bezoekje aan een van
de grootste plantentuinen ter wereld, sluit dan ook
vaak aan bij hun interesses. Je kan in alle
seizoenen terecht in deze groene oase. Ontdek
meer dan 18.000 planten en sla zeker ook het
serrecomplex met de Victoriakas niet over!

Daarnaast biedt Meise ook heel wat mooie
natuur waar je kan wandelen en fietsen. De
Wolvertemse Beemden vormen haast letterlijk
onze achtertuin. We kennen de paden dan ook
op ons duimpje! Maar ga zeker ook eens op
verkenning in het Land van Oppem, Velaertbos,
of de Birrebeekvallei. Of hou een nette picknick
in het Neromhof alvorens naar huis terug te
keren. 



Op elk potje
P A S T  E E N  P L A N T J E

Het voorjaar betekent dat we volop uitkijken naar de nieuwe pottencollecties die eraan zitten te
komen. Dit jaar verwachten we dat de speelse trend van de afgelopen jaren verder wordt doorgezet.
Leuke gezichtjes, bobbelige texturen en hoogteverschillen zetten de toon. Daarnaast kijken we ook
hier uit naar de zachte en warme aardkleuren en het gebruik van natuurlijke en ecologische
materialen. Zodat we met elk potje en plantje de wereld een stukje mooier kunnen maken. 



Achter de
schermen
O N Z E  W E B S H O P ,  H O E

W E R K T  D A T ?

Sinds april hebben we onze eigen webshop:
www.bloemenrobberechtsshop.be. Je kan er
terecht om boeketjes en allerlei cadeautjes (ook
aan jezelf) aan huis te laten leveren in de wijde
omgeving van onze winkel. 
Maar hoe werkt dat nu precies? Wat gebeurt er als
jij je bestelling plaatst?
Wel, zodra jij je bestelling betaald hebt, krijgen wij
op ons bureau te zien wat je graag geleverd wil.
Samen met de datum, de locatie en eventuele
speciale verzoeken. Jij ontvangt op jouw beurt
een bevestiging van je bestelling per mail. 

Op de afgesproken datum gaan we dan aan de
slag met jouw bestelling. De gevraagde artikelen
worden door onze bloemisten en decorateurs
klaargemaakt en de kaartjes met de hand
geschreven. 
Elke bestelling wordt door onze eigen collega's
van de uitlevering zorgvuldig ingeladen. Zodra zij
ermee op weg gaan, ontvang je opnieuw een
mailtje om aan te geven dat je bestelling
onderweg is. Indien je koos voor afhaal, kan je
vanaf dan je bestelling in onze zaak ophalen. 

Meer weten of zelf iets bestellen? Voor 12u
besteld, is de dag zelf nog in huis! Neem gerust
een kijkje op www.bloemenrobberechtsshop.be!
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