
ZEG HET MET BLOEMEN
In hartje Rotterdam ligt een parel 
van een stadstuin verscholen. 
Marit Kuypers runt hier MK  Floral 
Design: een bloemenpluktuin, 
winkel en werkplaats ineen.  Marit  
maakt in opdracht de mooiste 
creaties. Ze werkt met bloemen 
van het seizoen, als het even 
kan uit haar eigen stadskwekerij. 

Win een zelfplukboeket!
Libelle mag 3 plukboeketten van 
MK Floral Design weggeven. 
Kans maken? Stuur een mail 
naar actie@mkfloraldesign.com 
en vermeld naam, adres en tele-
foonnummer. Het plukmoment is 
zaterdag 17 september.
MK Floral Design, Delistraat 34, 

Rotterdam, mkfloraldesign.com

Saskia de Valk brengt veel tijd 

door in haar groene volkstuin, 

want ze is graag bezig met alles 

wat groeit en bloeit. Ook in haar 

ontwerpatelier Vlinder & Vogel 

vormen bloemen de basis.

Elke week deelt Saskia 
de Valk haar passie 
voor groen met ons VINGERS

Groene

ZON IN 
EEN POTJE
Het wordt alweer 
wat eerder donker. 
Deze weckpotjes 
verzamelen over-
dag zon zodat ze 
’s avonds sfeervol 
licht geven. Kun-
nen we toch nog 
iets langer buiten 
blijven zitten. Suck 

UK Sun Jar € 24,95 

(Sunjar via Fonq.nl)

SALSA IN  
HET PARK
Op 6 en 13 augustus 
is het salsa-tijd in de 
Steile Tuin in het Arn-
hemse Sonsbeekpark. 
Dansen in het groen! 
sonsbeekfestival.nl

Ode aan boerenkool
Er zijn soorten boerenkool die nog kun-
nen worden gezaaid, maar de plantjes 
zijn ook opgekweekt verkrijgbaar. Houd 
er 50-75 cm afstand tussen, want ze 
groeien flink uit. Pluk de bladeren om te 
verwerken in een stamppot, zodat de 
planten verder kunnen groeien. Vanaf 
het vroege voorjaar zijn dan weer han-
denvol knoppen en voorjaarsscheuten 
te oogsten, lekker als salade.

Mail 
& 

win

34-66
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Vlieg op!
Hoogzomer zijn wespen het meest 
agressief. Niet fijn! Prik een paar 
kruidnagels in een halve citroen en 
leg die op tafel. Wedden dat de 
wespen dan wegblijven? 

VLINDERS WELKOM
Met zijn lange, geurige bloemarmen in prachtige 

kleuren is de vlinderstruik een aanwinst in de tuin. 
Vlinders zijn er dol op. Deze tuinplant bloeit door 

tot laat in de na zomer, zodat de tuin kleurrijk blijft. 
Hij kan wel 4 meter hoog worden, houd daar bij 
het planten  rekening mee. bloemenbureauholland.nl

COURGETTE OP Z’N LEKKERST
Er bestaat serieus geen makkelijker groente in de 
moestuin dan de courgette. Pas op dat hij niet 
de hele tuin overwoekert! Laat de vruchten niet 
te lang doorgroeien, klein zijn ze het smaakvolst. 
Oogst ze regelmatig voor een gulle opbrengst. 
De bloemen van de courgette zijn ook heerlijk: 
vul ze met roomkaas en frituur ze. Mmm!

Hallo zon
en hallo dag

Zullen we samen stralen
beginnen met een lach

Zullen we verwonderen, 
Beleven, gewoon dankbaar zijn

Genieten van momenten
groot of best wel klein

gewoonjip.nl

HANG-OP 
Hangbaskets fleuren 
elk balkon of 
terras meteen op. 
Hang ze niet te veel 
in de wind, dan 
drogen de plantjes 
snel uit. Plantenhanger 

Skurar € 9,99 (Ikea)

Flierefluiters
Wie zit daar boven in de 
boom te fluiten? In deze 
herziene gids is het zeker 
te vinden, want daar staat 
alles in over maar liefst 770 
vogelsoorten. Ook leuk om 
mee te nemen op vakan-
tie. ANWB Vogelgids van  

Europa € 32,99 (via bol.com)

GROETEN UIT… LOTTUM 
Een beter moment om het dorpje Lottum te be-
zoeken dan komend weekend, is er niet. Van 12 
t/m 15 augustus viert Lottum het tweejaarlijkse 
Rozenfestival, waarbij het hele dorp uitbundig is 
versierd met… rozen. Miljoenen rozenknopjes zijn 
verwerkt in mozaïeken, modeltuinen en prachtig 
versierde objecten. Er is een tuin-fair, rozen- en 
bloemschikdemon-
straties en volop 
informatie over 
kas- en buiten-
rozen. Het thema? 
‘Rozen uit de 
kunst’. rozendorp.nl

34-67


