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Geeft
7ict middeZ d<it de tuafer-

,c en houdbaarhcid van snij-
.noct bcvorderen, hecft nog

•:;-cl voor- als tegenstanders
•jraklijkmensen.'

•.ardigv is, dat wanneer men
it 6e~n dezer twee grocpen

ze nu ook wcl cens serieus

;'c hebben opgezet, men het
veelal schuldig blijft. Op Wel
ti men voor- of tegenstander

.n de gesprckken, die ik met
de bloemcnioinkeliers had,

duistere zaak.

r ingewijden gcen gehcim, dat
.lijk vrij sceptisch sla tegen-
^ndcrwerking, die aan Chrysal
;eschre.vcn, maar ik kan dan

,c verklaren, dat ik dcze mo
il op enkelc zo serieus mogo-
ten procven, waarbij van den-

:esultaten beslist gcen sprake
iiu toe beperkten dcze proeven
ikele zomerbloemen en rozen.

•xrt van dit jaar was ik in dc
Id ecu procfje met seringer. op
oan de variiteit Mad. Fl. Stcjjj-'

Uaat was het volgcndc:

. ....dag, 2 maart werden van 10
:'ic sinds vrijdag daaraan voor-
, toen ze gesneden werden,
idr hadden ,,gczicn" of ,.gero-

...or wcl goed ingepakt waren ge-

.. takken op Chrysalwatcr gezet
. '-.en in gewoqn water (controle

. -.;:j bcide groepjes werd natuur-
-L een stuk schuin van de sten-

'. •-. - neden..Inde controlevaas wer-
.od'"'de''takkeir bm~"de""2"du'gen**bphleuw~
«a.ngesneden .en het water vervcrst.
Undanks deze behandc-Iing, waarbij ook
nog ufbreken dcr takken Werd toege-
oast. Kin/rcn i„ de controJcvaaa 2 tros-
Kll geregeld vveer slap haiigen, terwijl
it overigc 3 ook nogal wat moeitc had-
Jc-Jl om er fits en fleurig uit tc zien.
Do takken in de vaas met Chrysalwa-
ler werden niet nicer aangesneden, al-
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den toegekend, maar zo'n eenvoudig
praktijkproefje kan iedereen ncmen.
Hebt u er zelf geen zin of tijd voor,
dan misschien uw enthousiaste binder
(die zijn er gelukkig ook nog). Op deze
manier kan men voor zichzelf uitmaken
voor welke bloemen het verantwoord is
om Chrysal te gebruiken, want lang
niet alle bloemen reagcren immcrs ge-
lijk. Bij een proefje, dat ik op het ogen-
blik necm met vioolljes valt tot nu toe
bv. geen enkel resultaat waar te nemen
en lijkt Chrysal hier dus overbodig.

Geen Primula's naar xiekenhuizen

zenden!

Onlangs kreeg een patiente iiv een zic-
-kenhuis ecn blocmstukje ^.toegestuurd,
waarln ook Primula's verwerkt waren.
Hclaas was de dame in kwestie - zoals
zovelen - gcvoclig voor deze planten en
het blocmstukje Icon niet op de kamcr
blijven staan. 's Avohds nam ecu van dc
bezoekers het toen maar mee.
Het lijkt ons na bovenstaande, niet
overbodig er op te wijzen/dat men dus
vooral geen stukjes met Primula's erin
naar ecn ziekenhuis stuurt !

Dat wil ik mijn kianteit niet voorbij
laten gaan

Dezer dagen is de 'proefplaat voor de
nieuwe kalender weer de dcur uitgcgaan
en wij nemen aan, dat een ieder-deze nu
heeft ontvatigen.
Dcze plaat, die de laatste zal zijn op de
nieuwe kalender, is er toch beslist 66n
om van te smullen.

Voor dc ovcrige kwartalen zal met zorg
een keus warden gemaakt om het geheel
een smaakvoJ karakter te geven.
De kostcn! Ook voor dcze kalender zul-

mr*mtmeiyiu»Sn\B J'UfiVpsy'slUiTbedragen:
Deze lage kostcn mo gen toch geen bc-
zwaar zijn om Uw klanten hicrvan
evencens tc laten ,^mullcn".
Verged U daurblj dun niet, dat ccn ttergelijtee reclame
die Uw omzet mocten vcrgroten. Ecn tevreden klant is
Stel daarom het invullen van de bestclkaart niet uit,
U strak-s geen klant teleur te stellcn.
Mocht cr nog iemand zijn, die nog gcen proofplant met bestclkaart heeft ont-
vangen, stuurt U dan even ccn berichtje aan ondcrstaand adres, toaarna wij V

tevretteu klanten -nxruiict,
toch zeker goud waard.
doe het nu, dan hoeft

U kern* toch cok neeir 2se?cjid ?

j

Voor het eerst in de gcschledenia van

de firing Bloemist-WiidceUers xullcn
dit jn_ar rcunlo en Iiuirverriulcrinf in



•r •- - ,iicden..Xn decontrolevaas wer-_^
>^^•d^iJlkkeI^'o'm~de^^"dagen^opn^euw~,
»jjigcaneden .en het water vervcrst.
Ondanka deze behandeling, waarbij ook
nog afbreken der takken word toege-
oost, gingen in de eontrolcvaas 2 tros-
k» geregcld wcer slap hangvn, tcrwijl
da ovcrige 3 ook nogal wat moeite had-
Acn om er fris en fleurig uit tc zien.
Dc takken in de vaas met Chrysalwa
tcr werden niet meer aangesneden, al-
lecn werd het water met daarin wcer
Is juiste hoeveelheid Chrysal, bijge-
,-uld. Van slappe trossen de eerste 5
i.igen totaal geen last. Dit mag dus zeer
tiker als een belangrtjk winstpunt voor
Chrysal aangemerkt worden.
up zaterdag, 7 maart werd de hierbij
jeplaatste foto ger.omen. In dc eontrolc
vaas links 4 takken waardeloos, 1 talc
aag goed. In de Chrysalvaas 3 takken
joed, terwrjl de overige twee takken 3pe-
daal de groene koppon slap listen han-
^en. Dit is, naar ik meen,' tegen de
iiieorie in, want Chrysal zou juist het
opeakomcn van knoppen stimuleren.
De maandag er op volgend waren in
bcide vazen allc trossen geheel slap.

la ieder geval heeft bij deze proef Chry-
uJ voor seringen naar waardc bewe-
itn, al ia het dan niet zo, dat met
Chrysal alle takken dagcn meer goed
(etleven zijn dan in de eontrolcvaas.
Dergelgke resultaten schrjnen voor my
v% niet weggelegd te zijn. Natuurhjk
li cut simpcle proefje heel icts andera
iux de zeer uitgebreide proeven, die
Dr. Aarts genomen heeft en de proe-

"rea,-die bv. op het proefstation te
lxlsmeer genomen zijn en waaraan na-
Uairlijk vccl grotere wuarde moet wor-

De kostcn! Ook voor dcze kalender eul- »;i^'_.;.£J^*;yi^^ij^- }3.<ttiAtt^YiMitfUti.j&. i

Dcze lage ko3tcn mogen toch gcen be-
zwaar zijn om Uw klanten hicrvan
cveneens tc laten >fimuXlen".
Verged U daarbij dan niet, dat ccn dergelijke reclame tevrcden klanten maaht
afil? omzet ™ocicn vcrgrotcn. Een tevrcden klant is toch zeker goud ivaard.
Stel daarom het inuuUcn van de bestclkaart niet uit, doe het nu dan hoeft
U stralcs geen klant teleur te stellcn.
Mocht er nog iemand zijn, die nog gcen proefplaat met bestclkaart heeft ont-
vangen, stuurt U dan even ecn berichtjc aan onderstaand adres, waama wij U
omgaand van elk een exemplaar zullcn zenden.
De bloemenkalcnder I960 — een waardcvol object — ook voor Uw zaak !

Secretariaat :
Flcurop - Prapagantlacommissie,
Koninginnegracht 102, Den Haag

bruidsboekettcn, maar 66k met dia's.
Vclen van on3 fotograferen; van zelfgc-
maakte boekcttcn kan men zonder veel
moeite, dia's maken, die bij het bestel-
len van een boeket vertoond kunnen.
worden.

Op de kleuren. vorm en afwerking kan
gewczen worden, hetgeen voor de client
een grote attractie heeft.

Dit idee wilde ik U even voorleggen;
ik hoop dat ook U veel succes zult
hebben.

Mijnheer, de Itedacteur !

Maakt dia's van Uw bruidswerk

Reclame ia bij ons bloemist-winkeliers,
iets, dat wcl eena verwaarloosd wordt.
Op het gebicd der bruidsboekettcn.
wordt er wel eens een advertentie in

een plaatselijk blad of pcriodiekje ge-
plaatst, met het oog op onze apeciali-
teit in bruidsboekettcn, maar dat is dan
ook alles. Hier kojnen wij niet veel ver-
dcr mee! Is het niet beter dat wij zelf
gaan denken, wat en hoe kan ik het
best in mijn strcek of omgeving dc
aandacht op dc bpiidsbocketten vesti-
gen ?
Bij nadenken ben ik in zekere zin op
hetzelfde idee als collega Bomhof ge-
komen, die hier enige weken geleden
ook over geschreven heeft: het aan-
schouwelijk aanbicden en verkopen van
bruidsboekettcn. Dit kan, zoals Bomhof
schrecf. door regelmatlg ctalcren van

:J7vTv'"f^rniyl

Beverwgk. K. van Leeuwen.

Jubiieum in Amsterdam

Op vrijdag 29 mei zal de bekende fir-
ma Van Vliet en Wielinga te Amster
dam haar 30-jarig jubilcum vieren. Op
de tc houden receptie zal het de fir-
ma stellig niet aan belangstclling ont-
brcken.

Zeg het met

i

Voor het eerst in de geschiedenia van

de Kring BloemiMt-Winkellers Trullen

dit jaar reunie en jaarvergadering in

Zccland gehouden worden.

Do gastvrye Zeeuwen rekenen op een

flinke opkomst, dus ook op V ! I

De data zjjn : 23 en 24 junj.

De datum van aanmelding met logics

is elgenlyk al voorbft, maar als dat

-uodig is, vhidcn ze dan In Zeelnnd nog
wel ecu plaatsje voor U.

Meldt U rich in iedcr geval v66r 10

juni, want anders betaalt V 10 % meer.

Socrctarioat :

Kring Bloemist-WinkelierH,

Stlchting Blocmenexpressc.

Op 29 mei wordt opnieuw een advertentie als
„ingezonden racdedcling" geplaatst in 20 kran-
tcn met ecn gczamenlyke oplaag van 2 millioen
exempluxcn.
Be anjer fungeert dcze kcer als blikvangcr
en.... liclaaa zjj brcugt het er wat dit bctreft,
minder goed af dan dc in de vorige advertentie
gebruikte roos. Is het U ook wel eens opgcval-
len, dat de bloem, die ivat de produktie bctreft,
zeer zeker aan do spits staat, zich nioeilyk
laat fotograferen oT uittckenen? Toch mag
dcze bloem, gezicn liaar grote popularitcit, in
do advertentlc-cnmpagnc uict ontbreken.

NEDEULANDSE BLOEMISTEIUJ,
AViy. VOOIM-TOHTANti


