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Moederdag Bloemendag

In kannen 
en kruiken
NODIG 
• vaas of kannetje • bloemen uit de tuin in lila , roze en 
wit, zoals hoornviooltjes, gebroken hartje (Dicentra), 
bergcentaurie (Centaurea montana ’Carnea’), Chaerophyl-
lum hirsutum ’Roseum’, rododendron, Viburnum plicatum 
’Grandiflorum’, judaspenning, akelei, Hyacinthoïdes 
hispanica en takjes met beukenblad

WERKWIJZE
Verwijder het onderste blad. Haal bij de Viburnum al het 
blad eraf. Snijd de takjes en stelen  goed schuin aan met 
een scherp mesje. Vul een schone vaas met lauwwarm 
water en zet de materialen er stuk voor stuk in. Begin 
met het blad en de grote bloemen (rododendron en 
viburnum). Eindig met de kleine bloemen, die je er losjes 
bovenuit laat steken. Geef vooral de Dicentra een 
prominente plek, zodat je de hartjes goed kunt zien.

Arrangement, beeld en tekst Marieke Nolsen

Cupcakes 
NODIG
• papieren cupcake bakjes • plastic bekertjes • schaar • nat steekschuim • kleine 
bloemen 

WERKWIJZE
Knip de plastic bekertjes op maat van de cupcake bakjes, zodat je geen plastic meer 
ziet als je het bekertje erin zet (foto 1). Laat het steekschuim helemaal volzuigen met 
water en snijd er kleinere blokjes van die in de (afgeknipte) bekertjes passen (foto 2). 
Steek vervolgens het steekschuim helemaal vol met de bloemen. Zorg ervoor dat je 
geen steekschuim meer ziet. Gebruik eventueel wat groen opvulmateriaal, zoals 
kleine takjes buxus of toefjes coniferengroen om gaatjes op te vullen (foto 3). Zet het 
plastic bekertje in een cupcake bakje (foto 4).
Leg de cupcakes op een taartschaal of etagère voor een extra feestelijk effect (foto 5).

Arrangement, beeld en tekst Birgit Davids
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Zet moeder in de bloemetjes op 8 
mei! Geef een mooi boeket uit eigen 
tuin of trakteer haar op een schaal 
met cupcakes. Ze zijn eenvoudig te 
maken, dus ideaal voor kinderen en 
andere beginnende schikkers.


