Rubriekskop

Bessen & bottels

Bes-sellers
Bessen & bottels: je kunt deze arrangeurs niet blijer maken.
Alle drie gingen ze los op dit thema. NICOLETTE RAVENSBERGEN
pakt uit met bessen en voegt daar dahlia's en heel veel kleur aan
toe: ‘De herfst vind ik super, al die materialen zijn een feestje.’
Tekst Jeannet Hooftman / Fotografie Rein Janssen

Eindeloos vrolijk
Dit uitbundige boeket is wat herfst voor
Nicolette betekent: sprekende kleuren
en bloemen van het seizoen. ‘Bij herfst
denk je vaak aan oranje en bruin.
Door ook roze en rode tinten erin te
verwerken, wordt het een fris geheel.
Durf te combineren met veel kleur.’
Maken 15 minuten
Nodig Zingiber Shampoo Ginger
* Rosa Corallo * Gloriosa ‘Exotic
Orange’ * Gloriosa ‘Rothschildiana’
* Dahlia divers * Allium * Crocosmia
* Amarine ‘Anastasia’ * Asclepias
tuberosa ‘Heron King Pink’ * Rubus
* Euonymus * Grassen * Sanguisorba
* Physalis * vaas The Grand van
Studio Zar

Nicolette Ravensbergen (38) is sinds
2003 eigenaar van Eindeloos Bloemen in
Bussum. Ze houdt erg van natuurlijk. ‘Als
ik lekker wandel door het bos doe ik veel
inspiratie op. Ik zie dan allemaal gave
vormen en takken die ik in mijn boeketten wil gebruiken.’ Eindeloos Bloemen
staat volgens Nicolette ook voor uitbundige kleuren. ‘Knutselen’ is niet aan haar
besteed.
De herfst vindt Nicolette helemaal te
gek. ‘Deze tijd is super voor mij met alle
mooie materialen die er nu zijn: bessen,
dahlia’s en al die prachtige kleuren. Het is
een feestje om die producten te kunnen kopen. Onze
klanten komen daar ook voor.’ Geniet ze nu van de ‘te
gekke dahlia’s’, ze kan zich er ook weer op verheugen om
straks met amaryllissen aan de slag te gaan, en daarna met
biologische tulpen. Ieder seizoen heeft zijn charme, vindt
Nicolette: ‘Ik geniet van de seizoenen. Ik heb niet één
favoriet, maar houd wel heel erg van sprekende kleuren.’

vooral merken, is dat klanten niet alleen
meer voor een boeket komen, maar ook
voor een paar mooie, losse bloemen. Dat
vind ik leuk. Maar het verkopen van een
uitbundig boeket is natuurlijk ook te gek.’
Twee keer per jaar koopt Nicolette in
op de beurzen in Frankfurt en Parijs. Ze
kijkt dan naar trends, kleuren en vormen.
‘Ik volg mijn gevoel en wat ik mooi vind,
zie ik vaak ook terug op de beurs.
Blijkbaar heb ik de juiste voelsprieten.
Dat geldt ook voor mijn team. Het is
fantastisch dat we kunnen doen wat we
zelf mooi vinden.’ 1
• TIP VAN NICOLETTE
Probeer er elke dag een feestje van te maken: maak
een mooie buitenpresentatie, zet muziek op, steek
een kaarsje aan en spreek de klanten opgewekt
aan. Als je enthousiast bent en zin hebt in de dag,
straal je dat uit. Zeker in deze tijd is het belangrijk
dat klanten het je gunnen. Daar moet je je best voor
doen.

Naar Frankfurt en Parijs

Zakelijke klanten heeft Eindeloos Bloemen wel, maar
Nicolette richt zich vooral op de particuliere klant. ‘We
willen voor iedere klant een feestje maken. Wat we nu
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Eindeloos puur
De bessen zijn laag over laag in de
oasis krans gestoken, te beginnen
met Viburnum. ‘Ik heb echt niet
zuinig gedaan met de besjes.’
Maken 45 minuten
Nodig Rosa ‘Corallo’ * Rosa ‘Zaffiro’
* Dyplocyclos * dadeltak * Euonymus
* Physalis * Viburnum opulus * Rubus
* steekschuim * schaal Kohala,
Domani

Eindeloos uitbundig
De rood-oranje vaas was het
uitgangspunt voor de materialen in
dit boeket. De roze tinten van de
Euonymus maken het fris en vormen
een mooi contrast met de donkere
Angelica. De materialen zijn los in de
vaas gestoken.
Maken 20 minuten
Nodig Eremurus * Eucomis
* Euonymus * Angelica gigas
* Polygonum * gras uit de natuur
* Rosa ‘Corallo’ * Rosa ‘Zaffiro’
* Physalis * Vaas Kohala van Domani

