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En het werd
lente
D A G E N  V O L  ' K L E I N E

G E L U K S K E S '

Binnenkort is het weer zover: die eerste keren de
zonnestralen op ons gezicht koesteren. De smaak
van klein geluk. Niets leuker dan op die eerste
warme dagen buiten eten met zicht op eigen tuin.
Je hebt misschien je jas nog aan, maar de mojito's
met verse munt smaken daardoor niet minder
goed. Later op de avond komt er nog een dekentje
bovenop, maar die GSM of werkcomputer blijven
lekker aan de kant. Even offline gaan. Je hoeft er
niet langer voor naar de Malediven. Het kan
evengoed in je eigen tuin, jouw kleine paradijsje.

Hoe leuk zou het zijn als we dat kleine geluk
binnenkort ook weer met anderen mogen delen. 
We kijken reikhalzend uit naar de dag dat we
samen weer een mojito mogen drinken. Liefst op
één of ander festival, maar ook in eigen tuin!
Samen een kleinschalig BBQ'ke doen, of zo? Tijd
om klein geluk weer met elkaar te delen! 

Wij zorgen voor de muntplanten. Zorg jij ervoor
dat ze goed gesoigneerd worden? Dan kan je
straks naar hartenlust mojito's en verse muntthee
uitdelen. 

Hartverwarmende groeten,

Frank, Kristine, Tijs en Lien



Bereikbaarheid is een zegen, maar ook een vloed.
Waar je vroeger de bergen in trok, is het nu moeilijker
om 'wifiloos' te zijn. Daarom zoeken we de rust nu
dichterbij. Tijdens wandelingen in de natuur, maar
ook in eigen tuin. Het is dan ook belangrijk dat die
goed onderhouden is en aan jouw wensen
beantwoordt. Zo kan je zorgeloos genieten. 

Een oase van
rust

Tegenwoordig zien we dat mensen hun tuin vaak in
verschillende zones indelen. Ze creëren hoekjes om zich
terug te trekken, eventueel in een comfortabele stoel of
hangmat. Maar ook de moestuin, de bloemenvelden, de
kruidenbakken en de bloeiende planten hebben hun eigen
plekje. Hier en daar zien we ook een speels fonteintje, een
insectenhotel en een kippenhok. 
Voor 2021, verwachten we dat er nog meer in zones
gewerkt zal worden. Vaak kiezen mensen voor een bepaald
'kleurenpatroon' per zone, met eenjarigen en vaste planten
die het qua kleurenpallet goed samen doen. Een goede tip
daarbij is de bladhoudende vaste plant Heuchera. Die is in
zoveel kleuren beschikbaar is dat er altijd wel een plantje
bij je past. 
Een leuk nieuwigheidje voor 2021 is dat de 'koppenpotten'
die we vorig jaar al veel bij kamerplanten zagen, nu ook
naar buiten trekken. Het is een leuke manier om je terras-
en buitenplanten wat karakter te geven. Een kunstzinnig
hoofd of een grappige kop... De keuze is aan jou! 



Potten die je (aan)raken
 Vandaag worden we omringd door mondmaskers en plexiglas. Daardoor willen we ons thuis nog meer

omringen met zachte en comfortable materialen. De trend van 'voelbare' materialen kreeg daardoor
een flinke boost. We kiezen graag voor warme en duurzame materialen zoals hout, velours, leder en
textiel. Ze nodigen uit om aan te raken. Ze troosten en bieden geborgenheid. De interessante texturen
van deze vazen en potten bieden diepgang. Bij glazen vazen en ander glaswerk, vallen vooral de
ribbels en de bobbels op. 



Helend groen
D E  T U I N  A L S

A P O T H E E K

Gezondheid hebben we de laatste maanden
nog meer leren waarderen. Door de drang naar
authenticiteit, zijn ook vele middeltjes van
vroeger, opnieuw populair. Oma's kruidenthee
en gerechten op basis van kurkuma en gember
zijn 'in' Hoe begin jij met je eigen
tuinapotheek?

Wellicht zal de eerste, koriander, niet bij iedereen
populair zijn. Het wordt gebruikt om maag- en
darmklachten te verbeteren en zou ook een
stinkende adem net tegengaan. Voor dat laatste
kan je natuurlijk ook altijd munt gebruiken. Dat
helpt trouwens ook tegen hoofdpijn of
misselijkheid. Gember wordt ook vaak gebruikt bij
een zware maag en kan je gewoon in de
woonkamer vanuit een goede wortelstok kweken. 

Kurkuma, bekend vanwege de
ontstekingsremmende werking, kan je op een
gelijkaardige manier kweken. Je hebt wel
onbespoten biologische worteltjes nodig om in de
aarde te stoppen. 
Tot slot zorgt ook basilicum voor een betere
vertering. De geur van het kruid is rustgevend en
bevordert de nachtrust.
Let op: natuurlijk zijn deze planten geen
vervanging van de reguliere gezondheidszorg.



U was geweldig
P L A N T E N O U T L E T  2 0 2 1

De Plantenoutlet was afgelopen februari aan haar vijfde editie toe. De tweede corona-editie,
bovendien! Spannend voor jullie en voor ons, zeker na wat technische problemen. Toch kunnen we
stellen dat ook deze editie vlekkeloos verlopen is. Iedereen had z'n ticketje netjes gereserveerd. En het
enthousiasme... Het lijkt wel of het elke outlet groter wordt, maar deze keer waren de lachjes nog
breder, de oogjes nog stralender. Had u ook het gevoel dat u na een lange winter nog eens buiten
mocht? Wij ook! 



Gedeeld geluk
K L A A R  V O O R

O N T M O E T I N G E N  I N  E I G E N

T U I N

Festivals met de grote F zullen deze lente en zomer
wellicht nog niet meteen op het programma staan. Dat
betekent echter niet dat we ons niet mogen amuseren.
Samen genieten van een mooie zonsondergang of een
BBQ'ke in eigen tuin. Met een beperkt groepje een
pintje drinken... Het hoort er binnenkort hopelijk
allemaal weer bij! Hoe zorg jij ervoor dat jouw tuin er
klaar voor is?
In de lente en tijdens frisse zomernachten kan het leuk
zijn wat leuke dekentjes te voorzien. De echte
koukleumen kunnen ook investeren in een vuurschaal.
Een portie marshmallows erbij en je kan gezellig
genieten van echte s'mores! 
Daarnaast is het ook leuk als je tuin zelf piekfijn in orde
staat. Voor een groen gazon is het belangrijk om nu al
kalk te strooien zodat de meststoffen vanaf april goed
opgenomen worden. Zo creëer je een heerlijke plek om
met de 'klein mannen' of met de grote jongens een
balletje te trappen. 
Ook een leuke bezigheid is het ophangen van
nestkastjes. Als je het in februari nog niet deed, is dit je
laatste kans. Zo kunnen de vogels eraan wennen
vooraleer het broedseizoen begint. Zorg ervoor dat het
vogelhuisje goed leeg en schoon is. 
Het is ook de ideale periode om groene aanslag te
verwijderen die op je tuinpad, terras of balkon te zien
is. De heesters die in de zomer of de herfst zullen
bloeien mogen we nu nog snoeien. Voorjaarsbloeiers
laat je beter met rust gezien die wellicht door het
warme weer al knoppen gevormd hebben. 



Eetbaar groen
H I E R  K O M T  T E K S T

Voor groenten en kruiden heb je niet langer
een (moes)tuin nodig. Dat kan evengoed in
bakken of potten op je balkon en terras. Nu
iedereen tuiniert, is de vraag naar
'compacte' eetbare planten gestegen.
Hieronder vertellen we je enkele van de
beste keuzes. 

We vallen meteen met de deur in huis. Tomaten zijn
een leuke keuze en doen het vooral goed op een
beschut, zonnig plekje. Ook aardbeien zijn een
goede optie. Je hebt dan het voordeel dat ze niet in
contact komen met de (natte) aarde. Daardoor
rotten ze minder snel dan in de tuin. 
Qua kruiden zijn de zonnekloppers vooral
mediterrane kruiden zoals rozemarijn, echte salie,
tijm, de zilvergrijze curryplant,... Ze brengen echt de
geur en het uitzicht van het Zuiden mee. 

Andere leuke culinaire aanwinsten op het terras
zijn bieslook, peterselie, munt, citroenmelisse en
oregano. 
Heb je wat meer plek of bijvoorbeeld een
muurtje beschikbaar? Dan kun je er een druif
tegenaan laten groeien. Laat je bij ons adviseren
voor zelfbestuivende rassen! Ook blauwe besjes
en andere leuke kleine fruitboompjes kan je in
pot opkweken. Kan je 's morgens je ontbijt
rechtstreeks van het boompje plukken! 



Pasen
E E N  E I F I J N  F E S T I J N !

Pasen is een goede gelegenheid om samen
met de kinderen aan de slag te gaan! Het huis
versieren, de paasboom uitkiezen en
misschien zelfs wat lekkers bakken... De
mogelijkheden zijn, zelfs in deze tijden,
eindeloos. 

Paastakken kan je droog neerzetten als je ze gewoon
wil versieren en weer weggooien. Als je ze in water
zet, heb je kans dat de takken gaan wortelen.
Uiteindelijk kan je ze dan uitplanten in de tuin. 
Als je een plekje hebt gevonden voor je paastak, kan
je beginnen met versieren. Zo kan je heel wat leuke
eieren en figuurtjes bij ons terugvinden. Of je kan zelf
je eieren schilderen nadat je ze uitgeblazen hebt!
Ongetwijfeld een namiddagje plezier verzekerd!

Naast eieren kan je huis vast ook nog wat andere
leuke deco-ideetjes gebruiken. Konijntjes en
kippetjes in alle vormen en maten of misschien al
een mandje knutselen tegen dat Meneer Haas zijn
opwachting maakt?
Van al dat knutselen krijg je natuurlijk ook honger.
De ei- en cupcake recepten voor Pasen zijn er
genoeg. En zo kan je weer eens wat anders bakken
dan dat eeuwige bananenbrood. 



Anthurium
B R E A T H E  A N D  B L O O M

De anthurium ken je misschien als een heel bijzondere tropische kamerplant. Ze hebben dan ook een
voorkeur voor warmte en een hoge luchtvochtigheid. Maar wist je ook dat anthuriums een van de
langstbloeiende planten zijn? En dat je met een anthurium op een natuurlijke manier de lucht in huis
zuivert? Met het ruime, kleurrijke aanbod in potplanten is er altijd een anthurium die past bij jouw stijl
en kleurvoorkeur.



Duurzaamheid
O N Z E  V A S T E  P L A N T E N ,

E E N  M O O I  V E R H A A L

Als je kiest in groen te handelen, is het belangrijk
ook zelf groene keuzes te maken. Daarom kiezen
wij bij Bloemen Robberechts al jaren voor een
duurzame partner in vaste planten. 
Wat betekent dit nu precies? Onze vaste planten
worden duurzaam gekweekt in veenarme
substraten. Er wordt bij de teelt zoveel mogelijk
gebruik gemaakt van natuurlijke meststoffen.
Daarnaast wordt er gefocust op zogenaamde slow
release meststoffen. 
Er worden geen neonicotinoïden gebruikt bij de
teelt. Dat is een groep werkzame stoffen die
verwant zijn aan nicotine. Dat is uiteraard het
laatste wat je wil gebruiken bij groene producten.
Tot slot worden de trays waarin de planten
geleverd worden, gerecycleerd. 

Naast duurzame kweek, dragen vaste planten ook
op een ander manier bij. Ons gamma focust sterk
op biodiversiteit. Veel gewassen dragen pas
vrucht nadat insecten het stuifmeel van de ene
bloem naar de andere hebben overgebracht. De
grote variatie en het daardoor lange bloeiseizoen
maken ons gamma van groot belang voor veel
verschillende typen vlinders, bijen, andere
insecten en dierenleven.
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