
Beste bloemenlie ebbers,

WijWij willen u graag melden dat onze tulpen zijn gebost, de kas opgeruimd is en dat wij met 
frisse moed gaan beginnen aan de Violierenteelt. Dit jaar telen wij maar liefst 6 kleuren, 
namelijk: wit, crème, rood, roze, lavendel en paars.  De oogst vindt plaats in de periode april 
tot en met juli.  Vanaf week 38 hebben wij ook nog een aantal weken de kleuren wit en 
lavendel. Onze  standaard is 60 stuks van één kleur in een fust, en lengte 55 cm. Mocht u iets 
anders in gedachten hebben; wij maken graag bestellingen op maat.

Leuke weetjes over de Violier
-- De naam Violier is een vanuit het Chinees verbasterde naam die “Eeuwige schoonheid en 
liefde, ik hou van je” betekent.
- In Nederland wordt deze bloem ook wel  Moederdagbloem genoemd. Dit komt voornamelijk 
omdat de natuurlijke bloeitijd van de Violier in de eerste koude kassen altijd rond de 
Nederlandse Moederdag was. Gezien het grote pallet kleuren, vaak pasteltinten, past deze 
bloem natuurlijk perfect bij een feest als Moederdag.
- De herkomst van de Violier is het oostelijk Middellandse Zeegebied.

OpOp zaterdag  11 april is er weer Kom in de Kas in Nieuwe Wetering. Ook ons bedrijf doet mee, 
u bent van harte welkom!

Graag willen wij u erop wijzen dat wij sinds kort een website hebben, met daar op: informatie 
over ons bedrijf, het laatste nieuws en leuke foto’s en video’s. Neem snel een kijkje op: 
www.firmabosdijk.nl. En bekijk daar ook ons nieuwe logo.

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
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