Van bloemarrangement tot –abonnement

Helemaal niets is te gek bij
bloemboutique Le Jardin
Een kleine twee jaar terug gooide bloemboutique Le Jardin de deuren open in het
karakteristieke pandje aan de Markstraat in Wierden. De winkel is een genot voor
de liefhebbers van kleurrijke verse bloemen, maar ook de zijden exemplaren – niet
van echt te onderscheiden – zijn in alle soorten en maten bij Le Jardin te vinden.
Bovendien is de binnenplaats aan de zijkant en achterzijde van de winkel gezellig
ingericht met planten, bloemen en potterie voor tuin en balkon.

Leonie en Henriëtte zijn enthousiast en weten
precies wat de klant wil; ze zorgen voor mooie
producten aan de hand van de meest actuele
modetrends. De winkel is dankzij hun
gedrevenheid van dinsdag tot en met zaterdag
kleurrijk, gezellig en knus ingericht met alle
soorten en maten bloemen en planten. “Zijde
bloemen en planten zijn met name voor bedrijven
en winkels ideaal”, verduidelijkt Henriëtte. “We
leveren al aan meerdere Twentse bedrijven; dat
kan onder meer op basis van huur. Je sluit een
contract af en krijgt per seizoen mooie zijdearrangementen op locatie. Zo heb je er zelf geen
omkijken naar, maar ziet het bedrijfspand er altijd
netjes en verzorgd uit. Huren van zijdearrangementen kan overigens ook voor
bijvoorbeeld feestjes.” Zo levert Le Jardin elk
kwartaal en uit goodwill een mooi zijdearrangement voor de vorig jaar geopende
Mariakapel aan de Vriezenveenseweg in Wierden.

Een soortgelijk 'bloem abonnement' is trouwens
ook voor particulieren een uitgelezen kans om
elke twee weken verrast te worden met een mooi
en gevarieerd boeket, plantje of opgemaakt
bakje. “Eigenlijk kan alles wel”, meent Leonie.
“Een opgemaakt boeketje op een (eigen) vaas,
een buitenbakje of iets met bolletjes. We maken
er elke keer weer iets anders moois van en dat
zorgt telkens voor een leuk verrassingseffect. Dit
is zeker aan te raden als je zelf niet zo goed weet
welke (kleur)combinaties je kunt maken met
bloemen.” Het bloem abonnement is beschikbaar
in vier formaten (M tot en met XXL). In diezelfde
lijn biedt Le Jardin ook wekelijks het 'Glimlachje
van de week': een klein boeketje, opgemaakt
vaasje of bakje met bloembolletjes. Leonie is
bedenker van dit ludieke idee dat voor 7,50 euro
verkrijgbaar is. “Het is een kleinigheid of als leuk
cadeautje, waar je zeker met een lach op je
gezicht de winkel uit komt.”

Ook voor andere speciale momenten weet Le
Jardin passende creaties te maken, zoals
rouwstukken. “We hebben een boekwerk
gemaakt met afscheidsbloemwerk. Daarin staan
stukken die we zelf al een keer gemaakt hebben,
met richtprijzen en wat info over het bloemstuk,”
aldus Henriëtte. Zo kun je ideeën opdoen, want
het zijn allang niet meer traditionele
bloemstukken, maar ook mooie boeketjes met
(bedrukte) linten, bloemtaarten en ga zo maar
door. Het serviceniveau bij Le Jardin is hoog.
Leonie vult aan: “Om het heel persoonlijk te
maken verwerken we er ook bepaalde
materialen, denk aan iets van de hobby, zoals
gereedschap of breinaalden.” Datzelfde geldt ook
voor huwelijksbloemwerk: van vaasjes met
bloemetjes tot corsages en boeketten.

Wil je meer informatie over de
arrangementen, abonnementen en
andere bloemgerelateerde zaken?
Kom langs in de winkel aan de
Marktstraat 15 te Wierden of kijk
even op www.bloemistlejardin.nl

Leonie Oude Nijeweme-Hendriks en Henriëtte Krommedijk; de vaste gezichten van Le Jardin.

