
Wij streven zoals altijd naar de beste groeiomstandigheden en kwaliteit. Bij de start van een 
nieuw product zullen wij u op de hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen binnen ons 
bedrijf. Neem voor meer informatie over aantallen en beschikbaarheid even contact met ons 
op of raadpleeg de wekelijkse info van Summerflowers.nl. Wilt je deze nieuwsbrief niet meer 
ontvangen? Laat het ons dan hier weten.

Met fleurige groeten,
Bram Bos & Jan van Dijk

Beste bloemenlie ebbers,

De laatste maanden hebben we hard gewerkt aan ons nieuwe logo en eigen website. Het 
nieuwe logo hangt inmiddels aan de schuur en valt veel meer op dan de oude. Ook de website 
is al enige tijd online en is te vinden op www.firmabosdijk.nl

ErEr zijn in de kas nieuwe vochtmeters geplaatst, de gegevens worden draadloos verzonden 
naar LetsGrow.com.  Met LetsGrow.com registreren we onze gegevens, daarnaast kunnen we 
onze gegevens vergelijken met die van onze collega’s. Het doel van deze registratie is te 
komen tot een zo laag mogelijk waterverbruik en daardoor ook een zo laag mogelijke emissie 
van meststoffen.

Trachelium
DeDe eerste Trachelium staat al weer acht weken in de kas, over een week gaan weer oogsten. 
Dit jaar voor het eerst naast de bekende kleuren wit, blauw en paars ook de rode Trachelium 
Lake Michigan Wine Red in kleine hoeveelheden. 

We doen ons uiterste best om een lengte van 70 cm te halen, dat is helaas niet altijd even 
gemakkelijk. Heeft u liever een kortere lengte in dezelfde kwaliteit laat ons dat dan even 
weten, we maken ze graag iets korter. Ook is het mogelijk om meerdere kleuren(naar eigen 
wens in te vullen) in een container te bestellen. 

ViolierViolier
In het najaar (vanaf week 38) hebben we weer een aantal weken violieren, naast wit en 
lavendel nu ook crème.  Andere kleuren worden weer getest op bruikbaarheid in deze tijd van 
het jaar.
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