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Janneke: "Met bloemen druk je gevoelens uit. 
Ze kunnen een liefdesverklaring zijn of een be-
dankje... Bij ziekte en tegenspoed helpen ze je te 
denken aan de bloeiende momenten in het leven. 
En bij blije gebeurtenissen zijn ze een vernislaagje 
dat je beschermt tegen het te snel kwijtraken van 
mooie herinneringen. Bloemen plukken is alsof je 
stukjes uit het leven pakt. Viooltjes symboliseren 
onschuld en bescheidenheid, rozen de liefde en 
zonnebloemen staan voor kracht en groei. In de 
Leidse Hortus Botanicus hoorde ik het verhaal 
van de myrthe: symbool van schoonheid, jeugd 
en vruchtbaarheid, favoriet in bruidsboeketten. 
Vroeger werd bij buitenplaatsen en kastelen een 
myrthestruik geplant als er een kindje was geboren 
en de bloemen en het groen van die struik werden 
dan weer in een volgend bruidsboeket gestoken. 
Madeliefjes, anjers, distels, klaprozen en duizend-

Heeft u net als Janneke Brinkman een bijzondere 
herinnering aan een bepaalde bloem, boom of struik? 
Stuur 'm op en maak kans op een mooie prijs!

Mail of stuur uw verhaal (maximaal 300 woorden!) vóór 16 juli 2010 
o.v.v. ‘Bloementaal’ naar info@margriet.nl of Postbus 40011, 2130 
KN Hoofddorp. U maakt kans op het Tulips-servies van Janneke 
Brinkman-Salentijn of één van de tien - gesigneerde - boeken 
Passie en Palet. Alleen de winnende inzenders krijgen bericht en 
over de uitslag kan niet worden gebeld of gecorrespondeerd.

Zo doet u mee

Wedstrijd!

schoon – ze spreken hun eigen taal. Mijn gevoelens 
bij de lelietjes-van-dalen hebben met mijn oma te 
maken. Het was altijd een feest om naar haar toe te 
gaan en ik heb vele herinneringen aan een heerlijk 
groot huis vol neven en nichten. Het sprookjesbos 
met eeuwenoude beukenbomen tegenover het huis 
staat me na vijftig jaar nog scherp voor de geest. In 
dat bos groeiden in het voorjaar de lelietjes-van-
dalen, die ik voor grootmoeder plukte. Als ik zulke 
lelietjes zie, denk ik terug aan die gouden tijden. 
Bij pioenen denk ik aan mijn Engelse vriendin 
Nutty. Ze heeft een schitterende tuin in Cornwall 
met uitzicht over de zee, waarin allerlei pioenen 
staan. Voor de pluk en om te schilderen. Zij is zó 
dol op pioenen dat ze haar dochter Peony noemde. 
Pioenen – ik heb er helaas maar één in mijn tuintje 
– staan ook op mijn boek, dat u kunt winnen als u 
aan deze verhalenwedstrijd meedoet!"  
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