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Beste lezer,

Wat een heerlijk seizoen is het voorjaar, wanneer bloembollen volop 
bloeien, de planten weer gaan uitlopen en bloesem aan bomen en 
struiken te zien is. De lente geeft, inclusief het Paasfeest en de dagen 
naar Pinksteren toe, het beeld van een nieuw begin en het geeft kleur 
en licht aan de dagen. Dit geeft hoop dat er weer meer mogelijk is. 
Ik kan hier ieder jaar enorm van genieten. 

In deze uitgave van het blad ‘Voor ons Allemael’ hebben wij het 
thema bloemen en planten in de hoofdrol gezet. Dat lijkt ons goed 
passen bij het seizoen en bij ons dorp Aalsmeer, waar de veiling zo’n 
belangrijke rol speelt en waar van oudsher veel kwekers hun werk 
doen en deden. We hebben een keuze gemaakt om op verschillende 
manieren te vertellen over bloemen en planten in en om Aalsmeer 
en Kudelstaart. Wij hopen u hiermee een kleurrijk beeld te geven van 
allerlei activiteiten om ons heen.

In het afgelopen jaar hebben veel mensen met bloemen en planten 
laten weten dat zij aan elkaar denken. Soms heel onverwacht zijn 
bloemen aangeboden als gebaar aan naasten. Omzien naar elkaar 
en elkaar een hart onder de riem steken wanneer het stil lijkt te zijn 
omdat bezoek maar beperkt mogelijk is. En die bloemen zijn door 
kwekers geteeld en via de veiling bij bloemisten terecht gekomen. 
Het lijkt zo’n vanzelfsprekende route en is tegelijkertijd zo’n bijzonder 
traject dat een hele lange traditie kent. Veel inwoners van Aalsmeer 
en veel van onze cliënten zijn zelf betrokken (geweest) in deze 
bloementeelt en -handel en kunnen hiervan vertellen. Wij hopen dat 
de verhalen u inspireren.

Wat ons als medewerkers bovendien inspireert zijn de positieve 
ervaringen die wij terug zien in de tevredenheidsonderzoeken in 
de Thuiszorg en in het Zorgcentrum. Het maakt ons dankbaar dat 
veel cliënten/ bewoners en hun naasten de inzet en ondersteuning 
van onze medewerkers en vrijwilligers waarderen met hoge cijfers. 
Ondanks het afgelopen jaar met veel maatregelen en onzekerheid 
vanwege het corona virus, is de aandacht, professionaliteit en 
betrokkenheid gebleven. Dit is waar wij ons voor blijven inzetten. 
Wij streven er naar om hier op een goede manier mee verder te 
kunnen gaan. En via onze blad hopen wij u ook hierover te mogen 
vertellen. 
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Special
Dick van der Meulen is vrijwilliger bij 
Zorgcentrum Aelsmeer. Omdat dit nummer als 
thema ‘Bloemen en planten’ heeft, heeft de 
redactie Dick gevraagd een stuk over zijn 
bewogen leven als bloemist te schrijven.
Lees hier zijn prachtige bijdrage. 

Mijn naam is Dick van der Meulen, geboren op 16 
mei 1937, op Hornweg 37 te Aalsmeer Oost. 
In mijn jonge jaren was ik veel ziek. Daarom moest 
ik, net na de oorlog in ’46, drie maanden naar 

Zwitserland bij de familie Zahner. Het was een 
mooie tijd: ‘s morgens de bergen in naar de koeien, 
daar moest ik verse melk drinken. Weer thuis in 
Nederland verstond niemand mij meer, ik sprak 
alleen Zwitsers dialect… 
Op veertienjarige leeftijd ben ik als jongste 
bediende gaan werken bij de residentie op de 
Buurt (Uiterweg). Daar heb ik de grondbeginselen 
voor mijn loopbaan in de bloemisterij geleerd. 
’s Avonds haalde ik mijn diploma bloemisterij. In die 
tijd werden de bloemen en planten per boot naar 
de veiling gebracht, dat wilde ik eerst toch liever. 
Intussen was ook het Aalsmeerse Corso een begrip 
geworden; als vrijwilliger werkte ik weken aan de 
Hornweg wagen, onder leiding van Frits Vogel en 
met een hele goede binder uit Amsterdam: 
Ad Vreeken.

Het viel Vreeken op dat ik aanleg had voor 
bloembinden. Hij nodigde me uit voor een cursus 
en kort daarna werkte ik in zijn bloemenwinkel in 
Amsterdam. Een hele verandering van de “Buurt”, 
nu elke dag op de fiets naar Amsterdam. Vreeken 
vond ook dat ik het diploma Vakbekwaamheid 
Bloemschikken en Binden Aalsmeer kon halen. Dat 
heb ik geweten: ik moest niet alleen bloemstukken 
in elkaar zetten, maar ook alle bloemen en planten 
bij naam kennen. Gelukkig heb ik het met glans 
gehaald op 30 juli 1956.

Ook de Aalsmeers Harmonie had mijn interesse. 
Ik zat er vanaf het jeugd- tot het grote korps. 
De dirigent kwam met het voorstel mij voor mijn 
militaire dienst aan te melden voor de muziek. 
Dat werd gehonoreerd, mijn militaire diensttijd heb 
ik als Bariton saxofonist heb doorgebracht. 

Dick van der Meulen
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Een bijzondere tijd, altijd onderweg en veel naar 
het buitenland. Na deze tijd van reizen, voelde ik 
mij niet meer zo thuis in Aalsmeer. Via een 
buurjongen ben ik in Duitsland terecht gekomen. 
Eerst op een kwekerij, daarna in bloemenwinkel, 
later naar West Berlijn. Hier heb ik zo’n beetje alles 
gedaan dat met bloemen te maken had

‘‘van bloembinder in een 
vooraanstaande winkel tot 
decoreren op de filmset’’
 
Daar ben ik getrouwd met Ilona/ Lonie Wothe, een 
West Berlijnse. Diverse jaren hebben wij een 
bloemenwinkel in Berlijn gehad. Na verloop van tijd 
zijn we terug naar Nederland gegaan. Ik begon bij 
Maarten Noordam, een rozenkweker op de 
Aarbergerweg in Rijsenhout. Uiteindelijk vroeg mijn 
vader of ik met hem de kwekerij aan de Hornweg 
wilde voortzetten. Na veel overleg met de familie 
besloot ik te stoppen bij Noordam. Of dat een juiste 
beslissing geweest is?

De kassen stonden vol met oude rozensoorten. 
Na een paar jaar hebben we, zoals veel Aalsmeerse 
kwekers, de kassen omgebouwd naar potplant-
kassen met tafels. In het begin hadden we vooral 
Ficus Repens op stam, die brachten veel geld op. 
Maar zoals dat gaat op de veiling, iedereen ziet dat. 
Al gauw was de markt verzadigd en de handel 
voorbij. Het was niet rendabel iets nieuws op te 
zetten,  en zijn we gestopt met de kwekerij.
Als oud kweker kon je toen bij de VBA zelf gaan 

werken als verdeler. Ik kon er niet aan wennen na 
jaren zelfstandig te zijn geweest. Al die blauw 
jassen, als ik zei ”Joh daar staan er weer een paar te 
roken achter die pilaar”, ging hij er zelf ook bij 
staan… Daarna ging ik bij Zurel de afdeling 
potplanten begeleiden, in de tijd dat ze nog reden 
met tachtig combinatie vrachtwagens met de 
gouden letters erop. Na verloop van tijd ben ik 
coördinator geworden. De computertijd begon 
langzaamaan, alles dat gekocht werd moest in de 
computer gezet worden. Daar zijn heel wat zweet-
druppels gevallen bij het opzetten hiervan. 
Later kreeg ik er nog een afdeling bij, de Kar op 
bouw. Dit werk heb ik tot mijn pensionering 
gedaan. Het was een mooie tijd bij Zurel, met 
jaarlijks grote feesten. Maar helaas, de firma Zurel 
bestaat niet meer…

Inmiddels woonden wij in Kudelstaart. Lonie heeft 
jaren bij Van Staveren gewerkt als boeketten-
bindster. Helaas, ook deze firma bestaat niet meer, 
zoals vele grote namen van vroeger. Je kan er een 
boek mee vol schrijven, met grote bloemenzaken 
die niet meer bestaan. Via via zijn we samen op de 
Historische tuin terechtgekomen. Daar hebben we 
van alles gedaan. Van het schilderen van het 
veilinggebouw, tot de catering en de buiten rozen 
bijhouden. Mijn voornaamste taak was bezoekers-
groepen rondleiden en iets te vertellen over de 
bloementeelt vanaf 1700 t/m 1950. Dan begon je 
met het verhaal dat er vroeger veel turf gestoken 
werd, waaruit de Westeinde plas is ontstaan. 
Het was vroeger allemaal veengrond, vandaar dat 
er veel Seringen geteeld werden op de Uitweg. 
Prachtig om dit de bezoekers te vertellen.
Op zekere dag kwam er bezoek voor de verfilming 

5

Knielen op een bed violen is een roman van Jan Siebelink. De roman is in 2005 bekroond met 
de AKO Literatuurprijs, en in 2016 verscheen een verfilming ervan met dezelfde naam.



van het boek “Knielen op een bed Violen” van Jan 
Siebeling. Ook acteurs Barry Astma en Noortje 
Herlaar kwamen kijken hoe het vroeger ging, wat 
ze moesten doen. Ze snapten er helemaal niets van. 
Mij werd gevraagd hen te begeleiden in de film. 
Dat was natuurlijk een prachtige uitdaging, vooral 
omdat ik dat werk ook al in Berlijn gedaan had. 
Als oud kweker was het een zeldzame ervaring. 

‘‘Ze hadden op de filmset 
precies zo’n kwekerij 
nagebouwd, onvoorstelbaar’’
 Aan het einde werd alles verwoest door een zware 
storm en onweer. 
Mijn vrouw heeft in 2017 een zware herseninfarct 
gehad. Na revalidatie in Amstelveen is Lonie 
verhuisd naar het Zorgcentrum in Aalsmeer, alwaar 
de verzorging bijzonder goed was. Helaas is Lonie 
inmiddels overleden. En sta je er alleen voor, na zo’n 
mooi leven samen, we waren 53 jaar getrouwd. 
We hebben samen jaren Tafeltje Dek Je gereden, en 
voor Reisburo Op Stap: naar het strand, en dan met 
de omgebouwde bus de zee in. Veel ziekenhuis-
bezoek gereden voor afspraken met bewoners van 
het zorgcentrum. 

Verleden voorjaar ben ik begonnen met de 
buitenbeplanting bij Wijkpunt Voor Elkear, met 
mooie bloeiende planten op het terras; in de 
nazomer stonden daar prachtige gladiolen. 
Het bloemschikken op donderdagmiddag ligt stil 
helaas, hopelijk komt er snel een eind aan Corona. 
En… zo blijf je bezig in de bloemisterij!

Jaarlijks voeren wij binnen de organisatie 
tevredenheidsonderzoeken uit, zowel in het 
Zorgcentrum als bij de Thuiszorg. We vragen 
onze cliënten, bewoners en hun naasten hoe 
zij de zorg en begeleiding ervaren. 
Deze onderzoeken zijn verplicht vanuit het 
Zorgkantoor en kwaliteitsinstituten, maar 
ook voor ons zeer leerzaam. 

Natuurlijk is het in ‘corona tijd’ puzzelen 
geweest om de vragenlijsten persoonlijk af 
te nemen, rekening houdend met de 
maatregelen. Toch vinden we dat erg 
waardevol, even een praatje en horen hoe 
het met iemand gaat en of er nog zaken zijn 
die beter kunnen. Wij vinden het belang-
rijk om vragen te blijven stellen; wij leren 
hiervan en hopen telkens te kunnen blijven 
verbeteren. Daarbij zijn wij natuurlijk erg blij 
wanneer we tevreden reacties krijgen. 

In het voorjaar 2020 hebben 73 cliënten in 
de Thuiszorg meegedaan aan het 
tevredenheids-onderzoek, de PREM (Patient 
Reported Experience Measure). Gelukkig 
waren onze respondenten zeer tevreden 
over onze zorg en dienstverlening: op de 
aspecten ‘aandacht’, ‘vriendelijkheid’ en
 ‘deskundigheid’ wordt hoog gescoord. 
De cliënten zouden onze zorg ook 
aanbevelen aan anderen, wij zijn daar 
dankbaar voor. Het bevestigt dat we onze 
zorg professioneel geven en 
medewerkers het hart op de juiste plaats 
hebben.

6Op de filmset; ‘‘Knielen op een bed Violen’’
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Tevredenheidsonderzoeken
Hoe tevreden bent u?

In november/ december is in het Zorgcentrum een 
tevredenheidsonderzoek gedaan. We hebben 51 
reacties ontvangen van de bewoners en/of hun 
naasten. Ook hier is sprake van een hoge tevreden-
heid, op geen enkele vraag is het gemiddelde lager 
dan 7,6. De informatie omtrent de corona 
maatregelen was duidelijk en met voldoende 
aandacht voor persoonlijk welbevinden. Ook hier 
zegt het merendeel het Zorgcentrum aan te 
bevelen aan anderen, maar liefst 93% van de 
bewoners en 95% van de naasten.

 

Figuur 1: Percentages tevredenheid cliënten thuiszorg Ook op Zorgkaart Nederland, waar veel 
persoonlijke reacties staan bij zowel Thuiszorg 
Aalsmeer als bij Zorgcentrum Aelsmeer, komt deze 
positieve toon terug. De Zorgkaart geeft een 
ongekleurd beeld van ervaringen die familie wil 
delen, wat voor nieuwe bewoners en hun familie 
zeer informatief kan zijn. Als organisatie zijn wij 
dankbaar voor de vele positieve woorden.

Wij hopen daarnaast vooral persoonlijk in gesprek 
te zijn en blijven, zodat we direct en 
persoonsgericht horen welke vragen, suggesties of 
klachten er zijn. Dan kunnen we deze ook 
bespreken en uitzoeken of aanpassingen mogelijk 
zijn. En wanneer er de wens is een formele klacht in 
te dienen, dan kan dit via de klachtencommissie of 
klachtenfunctionaris. De informatie hierover staat 
op de website beschreven. 
Met elkaar hopen wij ons motto te kunnen blijven 
tonen: goed in het gewone, dichtbij mensen.

Figuur 2: Themascores bewoners

Figuur 3: Themascores naasten intramuraal



8

‘Aelsmeer’ is meer dan een zorgcentrum 
alleen. U kunt ook bij ons terecht als u nog 
zelfstandig woont, voor zaken als hulp bij 
de huishouding, verpleging en 
verzorging of maaltijden aan huis. 

Gewone hulp die niet gewoon is
Als u ouder wordt is zelfredzaamheid en mee 
blijven doen niet altijd vanzelfsprekend. De 
kleinste dingen kosten steeds meer tijd, u 
moet meer en meer aan dierbaren vragen. 
Terwijl de sociale kring vaak kleiner wordt en 
hulp vragen soms lastig is.  

Juist bij dit soort dingen kunnen wij een 
uitkomst bieden. Van hulp bij de huishou-
ding en thuiszorg tot ontmoetingscentra; van 
lunchroom tot Tafeltje Dek Je; van sjoelen tot 
geheugentraining. We helpen u zo lang 
mogelijk zelfstandig te wonen en sociaal 
actief te blijven. 

Bijzondere ondersteuning
Heeft u een indicatie, is er bijv. dementie 
of Parkinson bij u vastgesteld, dan komt u 
in aanmerking voor begeleid wonen of de 
maatzorg-programma’s bij de dagbesteding. 
Hier is alles erop gericht om u te ondersteu-
nen en te trainen, zodat u zo lang mogelijk de 
kwaliteit van leven kunt behouden. 

Benieuwd naar wat er kan? Heeft u een 
indicatie, of heeft u er een nodig? Maak dan 
een afspraak met een van onze casemanagers 
via 0297 820966 om de mogelijkheden te 
bespreken.

Onze organisatie
    in vogelvlucht

Thuiszorg Aalsmeer
Iemand die even de was doet, stofzuigt, helpt bij het 

opstaan, of verpleging aan huis: het zijn juist dit soort ‘kleine’ 
dingen waardoor u langer zelfstandig kunt blijven. 

      Wij helpen u hier graag mee. Zonder de regie over te 
    nemen of betutteling. Maar met oog voor wat u wél kan.  
           Bel op werkdagen van 9-16 uur telefoonnummer 
                        0297 367681 voor meer informatie. 

                    Wijkpunt Kudelstaart
 Dit sociaal middelpunt is de hele 
       dag open, u kunt langskomen wanneer
        u wilt. Voor een kop koffie, een van onze 
   leerzame of gewoon leuke activiteiten, of simpelweg 
    om anderen te ontmoeten. Dagelijks serveren we van 
 12-14 uur een heerlijke warme  lunch à € 9,- en op 
 woensdagen  en vrijdagen vanaf 17 uur  avondeten à 
     € 14,-  (reserveren via  06 297 820 979). 

   Openingstijden
  Maandag, dinsdag en donderdag: 
   10.00 -17.00 uur
       Woensdag en vrijdag: 10.00 -18.30 uur
                        Zaterdag: gesloten
                                 Zondag: 14.30-16.30 uur



Thuiszorg Aalsmeer
Iemand die even de was doet, stofzuigt, helpt bij het 

opstaan, of verpleging aan huis: het zijn juist dit soort ‘kleine’ 
dingen waardoor u langer zelfstandig kunt blijven. 

      Wij helpen u hier graag mee. Zonder de regie over te 
    nemen of betutteling. Maar met oog voor wat u wél kan.  
           Bel op werkdagen van 9-16 uur telefoonnummer 
                        0297 367681 voor meer informatie. Tafeltje Dek Je

Kunt u niet meer zelf koken? Schakel dan onze 
Tafeltje Dek Je dienst in: elke dag een warme 

maaltijd naar keuze die bij u thuis wordt bezorgd. 
Lekker, gezond en helemaal vers. Bel op 

werkdagen van 8-14 uur Sandra de Jong op 
0297 32 60 50 voor meer informatie.

Kunt u wel nog zelf koken maar heeft u daar niet 
altijd zin in? Kom dan gezellig bij ons eten:

•  in ons wijkcentrum in Kudelstaart 
(reserveren via 06 297 820 979)

•  of in ons restaurant in Zorgcentrum Aelsmeer 
(reserveren via 0297 32 60 50). 
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Inloopcentra Aalsmeer en Rijsenhout
Gezelligheid en actief blijven, dat staat hier centraal. 

Loop binnen voor een kopje koffie of lekkere lunch. 
Of reserveer voor een van onze activiteiten zoals 

geheugentraining, multimedia uitleg of gewoon lekker met elkaar 
wandelen (zie activiteitenoverzicht).

Inloopcentrum Aalsmeer: open van maandag t/m vrijdag
Inloopcentrum Rijsenhout: open op maandag en donderdag 

Inloopcentrum Aalsmeer biedt daarnaast bijzondere 
   zorgprogramma’s voor mensen met een indicatie. 

    Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
       met  Ellen Carels (tel 06 224 68 574).

                    Wijkpunt Kudelstaart
 Dit sociaal middelpunt is de hele 
       dag open, u kunt langskomen wanneer
        u wilt. Voor een kop koffie, een van onze 
   leerzame of gewoon leuke activiteiten, of simpelweg 
    om anderen te ontmoeten. Dagelijks serveren we van 
 12-14 uur een heerlijke warme  lunch à € 9,- en op 
 woensdagen  en vrijdagen vanaf 17 uur  avondeten à 
     € 14,-  (reserveren via  06 297 820 979). 

   Openingstijden
  Maandag, dinsdag en donderdag: 
   10.00 -17.00 uur
       Woensdag en vrijdag: 10.00 -18.30 uur
                        Zaterdag: gesloten
                                 Zondag: 14.30-16.30 uur

Wij zoeken nog vrijwilligers die willen rijden 
als bezorger voor de maaltijden van Tafeltje 
Dek Je. Heeft u belangstelling? Bel dan eens 
met Sandra de Jong voor meer informatie
Tel. 0297 - 32 60 50 of mail naar: 
sdejong@zorgcentrumaelsmeer.nl 
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De liefde voor de sierteelt 
en tuinbouw is diep geworteld

INTERVIEW

Eline Verschoor leeft al haar hele leven tussen de 
bloemen, bloembollen en planten. In dit interview 
praten we over het leven van zelfstandige onder-
nemers in het kwekers-vak en de relatie met de 
bloemenveiling in Aalsmeer. Heel hard werken en 
met grote trots zien wat het resultaat kan zijn van 
jarenlang ondernemerschap. Maar natuurlijk ook 
de moeilijkheden en de zakelijke ontwikkelingen.

Eline is de dochter van een kweker die in de kop 
van Noord Holland bloembollen teelde. Haar vader 
kweekte vooral tulpen en narcissen. Daarnaast 
broeide hij narcissen in de kas, die hij verkocht op 
de Aalsmeerse veiling.  Hij was zelf ook zoon van 
een kweker en heeft heel hard gewerkt in deze 
sector. De lijfspreuk van haar vader was: ‘Beter een 
kleine baas, dan een grote knecht.’ Hij was enorm 
trots op zijn werk en had er veel voor over. Nu nog 
is er een familiebedrijf waar de oom en neef van 
Eline verder zijn gegaan in de bloembollenkweke-
rij. Met veel respect en waardering praat Eline over 
deze sector.

In haar jeugd was het altijd werken, zeker als je vrij 
was van school. Op vakantie gaan was niet gebrui-
kelijk, het werk op de kwekerij ging tenslotte steeds 
door. Meehelpen op het land of bijvoorbeeld kistjes 
repareren wanneer de bollen zelf geen aandacht 
nodig hadden. Eline kon goed leren en toen zij haar 
VWO afrondde was het logisch dat zij in 
Wageningen ging studeren. Als stage bij de studie 
planteziektenkunde werkte Eline een half jaar bij 
het proefstation in Aalsmeer. Onderzoek doen naar 
ziekten in de watervaten van cyclamen en anjers, 
een hele boeiende tijd. Veel (oudere) inwoners van 
Aalsmeer zullen zich het proefstation nog 
herinneren aan de Linnaeuslaan. 

Eline is op de veiling in Aalsmeer gaan werken, dat 
doet zij nu al ruim 30 jaar met veel passie. 
Ze herinnert zich bijvoorbeeld hoe in eerdere jaren 
de eerste seringen van het seizoen onder de klok 
werden gebracht. Alle medewerkers kwamen dan 
naar de tribune om mee te leven bij dit jaarlijkse 
hoogtepunt, waarbij Aalsmeerse kwekers hun 
bijzondere bloemen in de verkoop brachten. 
Er heerste een echt familiegevoel, grote 
betrokkenheid bij het bedrijf, jarenlang onder 
leiding van directeur Mulder. 
Inmiddels treedt een verdere ontwikkeling op, fusie 
met de andere bloemenveilingen in het land en ook 
worden het bedrijf en de sector steeds 
internationaler. Een logische stap.
De kwaliteit van de Nederlandse sierteelt staat 
enorm goed bekend. Eline kent veel kwekers, hun 
bedrijven en ook de handelaren. De laatste jaren 
werkt zij in de bemiddeling bij de directe handel 
tussen kweker en koper. Omdat zij de taal spreekt 
van kwekers én veiling, kan zij meehelpen om 
problemen op te lossen. Zoeken naar oplossingen 
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Nicole de Visser helpt als verzorgende de bewoners 
van de Blauwe Beugel (2e etage), zit in de werk-
groep infectiepreventie, medicijncommissie en 
heeft regelmatig deelgenomen aan de stuurgroep 
kwaliteit. Vooral de afgelopen twee jaar heeft zij 
veel extra gedaan in haar functie van waarnemend 
afdelingshoofd, tussen de wisseling van leidingge-
venden in. Dat is niet altijd makkelijk want het werk 
in de zorg gaat ook door. We willen haar daarom 
even in het zonnetje zetten en haar daarmee be-
danken voor haar inzet.

Als je het aan haar collega’s vraagt omschrijven ze 
Nicole als een fijne collega, die rustig en gelijkmatig 
is. Betrokken en zorgzaam, een aanpakker.
Nicole werkt ruim 10 jaar bij ons, maar zit al 35 jaar 
in de zorg. Het leukste aan haar werk vindt ze het 
contact met de collega’s, werken in teamverband 
vindt ze fijn, en het zorgen voor de mensen. Ze 
wilde daarom niet alleen op de foto, maar samen 
met mevrouw van Dam, een bewoonster van haar 
afdeling. 

In het zonnetje...
in de wetenschap dat je elkaar weer tegen 
komt, het is een kleine wereld. In het begin 
van de corona pandemie leek de wereld van 
kwekers in te storten, waar moest men met de 
bloemen naar toe? De grenzen gingen dicht, 
bloemenwinkels konden hun bloemen 
nauwelijks verkopen… dat was een enorm 
moeilijke periode. Gelukkig zijn de 
vooruitzichten ondanks alles verbeterd.
Vanuit haar ervaring met de veiling en de 
sierteelt, heeft Eline een leuk boek geschreven: 
‘Ik geef je een roosje. Het gerucht van de 
kluizenaar in het blauwe trappenhuis.’ Het boek 
is een combinatie van fictie en non-fictie en 
volgt de belevenissen van een tuindersfamilie 
van de jaren ’70 tot nu. Het speelt zich voor 
een groot deel af op de bloemenveiling. (Oud-)
Aalsmeerders zullen veel herkennen en zich 
situaties herinneren. Bij de vraag waarom Eline 
dit boek geschreven heeft, vertelt zij dat zij de 
recente geschiedenis wilde vastleggen van 
deze unieke omgeving waar Nederland zo trots 
op mag zijn. Op een luchtige manier heeft zij 
een mooi tijdsbeeld geschetst en heeft zij in dit 
verhaal de bijzondere omgeving van de veiling 
weten te beschrijven.

Ook in het Zorgcentrum zijn veel bewoners en 
medewerkers met ervaringen in het kwekers-
vak en de veiling. Eline gaat graag even op de 
foto met mevrouw Eveleens, wiens echtgenoot 
een sorteermachine heeft ontworpen voor het 
gebruik in de rozensector. Een ander vertelt 
spontaan over haar zoon die als opsteker werk-
te of iemand die in de handel werkte. Kortom, 
bloemen en de veiling zijn nauw verbonden 
met en diep geworteld in Aalsmeer en bij haar 
inwoners.

Bent u nieuwsgierig 
geworden naar het 
boek ‘‘Ik geef je een 
roosje? 

Het boek is 
verkrijgbaar op 
www.kirjaboek.nl 
Prijs: €15,42
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Dat is een bekende kreet uit de 
bloemenwereld, vooral bedoeld 
om de verkoop van bloemen te 
stimuleren. Maar wat zeg je dan 
met die bloemen? Als je je dat 
afvraagt gaat er een wereld voor 
je open, want bloemen zijn heel 
‘veelzeggend’! 

Wie heeft niet dit oude versje in 
zijn poëziealbum staan?
Rozen verwelken, schepen 
vergaan, Maar onze liefde blijft 
eeuwig bestaan.Daarin werd je al 
geconfronteerd met de beteke-
nis van rozen in relatie tot liefde. 
Maar het moeten dan wel rode 
rozen zijn. De andere kleuren 
hebben andere betekenissen; 
witte roos voor onschuld, roze 
roos voor jeugdigheid en een 
zwarte roos betekent: het is uit!

Zo lang de aarde bestaat zijn er 
bloemen. Er is dan ook veel te 
zeggen over de geschiedenis 
daarvan. Twee bijzonderheden 
wil ik noemen.
Het meest opzienbarende op het 
gebied van bloemen is wel de 
tulpenmanie uit de 17de eeuw. 
Toen werd er namelijk gespecu-
leerd met tulpenbollen. Het was 
net als de handel in aandelen 
van tegenwoordig. Er werden 
enorme bedragen betaald voor 
bijzondere tulpenbollen en 
mensen konden er heel rijk van 

worden. Maar de markt stortte 
opeens in elkaar en menige 
rijke Hollander geraakte aan de 
bedelstaf. Maar de tulp is nog 
steeds een populaire bloem,
kijk maar in de Keukenhof.
Een andere bekende bloem is de 
anjer waaraan natuurlijk prins 
Bernhard in hoge mate heeft 
bijgedragen. Hij droeg al vanaf 
zijn studententijd dagelijks een 
verse witte anjer. De witte 
anjer is dan ook uitgeroepen tot 
een symbool van het verzet in 
de oorlogsjaren  en we hebben 
natuurlijk nog steeds het Anjer-
fonds voor de cultuur.

Dat bloemen een betekenis 
hebben is iets van de laatste 
eeuwen. Begin 18de eeuw wer-
den aan bloemen verschillende 
betekenissen toegekend en  in 
1819 kwam er een bestseller op 
de markt getiteld: ‘Le Langue des 
Fleurs (De taal van bloemen)’. 
Toen kwam het pas echt op 
gang. Vooral in de tijd van ko-
ningin Victoria werd er heel veel 
gecommuniceerd via bloemen. 
Je stuurde elkaar op die manier 
geheime boodschappen. En dan 
moest je je vervolgens afvragen: 
wat betekent die rode roos? 
Kan deze chrysant en liefdesver-
klaring zijn? 
Voor de naam ‘vergeet mij nietje’ 
is wel een heel romantische 

verklaring. Een ridder plukte, 
gehuld in harnas, langs de 
waterkant een boeket voor zijn 
geliefde. Hij viel in het water en 
zonk weg vanwege zijn zware 
harnas. Hij kon het bosje bloe-
men nog net naar zijn geliefde 
gooien en riep haar toe ‘vergeet 
mij niet!’ Het ‘vergeet mij nietje’ 
is dan ook nauw verbonden met 
romantiek en tragiek. Nog een 
paar bijzonderheden. Lelies 
worden nog wel geassocieerd 
met begrafenissen. Maar de 
Franse lelie is ook een kenmerk 
van de Franse koningen, het is 
dus een edele bloem.

De gladiool heeft ook nogal wat 
betekenissen. Het komt van het 
woord gladiator vanwege zijn 
vorm die aan een zwaard doet 
denken.  Er is dan ook een 
gezegde: ‘de dood of de 
gladiolen’. Maar ook kennen we 
van de Nijmeegse vierdaagse de 
Via Gladiola. De gladiool staat 
dan ook voor, eer na een 
bijzondere prestatie. Maar we 
kennen de gladiool ook als 
scheldwoord in ‘achterlijke 
gladiool’ De narcis staat voor 
respect, maar ook voor onbeant-
woorde liefde of bedrog. 
De narcis is trouwens een hele 
giftige bloem. Koeien grazen er 
netjes omheen en je kunt ze ook 
niet combineren met andere 

Zeg het 

 met Bloemen
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bloemen. De dahlia staat voor 
goede smaak, de zonnebloem 
voor bewondering en ook met 
de chrysant kun je je liefde
verklaren, maar niet met een 
gele! Geel is trouwens sowieso 
de kleur van de haat. Maar je 
kunt iemand ook met bloem 
beledigen. Met een afrikaantje 
geef je uiting aan jaloezie, met 
boterbloem is er sprake ondank-
baarheid en met een cyclaam 
zeg je: ‘ík geef het op!’

Tegenwoordig is het geven 
bloemen niet meer verbonden 
met allerlei verborgen symbo-
lische betekenissen zoals in de 
Victoriaanse tijd. Maar toch is 
dat gebruik nog niet helemaal 
verdwenen. Het is soms niet zo 
gemakkelijk voor ons om ‘sorry’ 
te zeggen of ‘ik hou van je’ en 
dan is een boeket bloemen nog 
steeds een prima hulpmiddel.
Je kunt dus met bloemen allerlei 
dingen zeggen, openlijk of hei-
melijk. Maar dat is toch niet het 
belangrijkste van bloemen. Het 
belangrijkste is toch wel dat ze 
de wereld zoveel mooier maken. 
Wat dat betreft tot slot twee 
passende uitspraken: 

‘De aarde lacht in bloemen’ 

en ‘Er zijn overal bloemen, 

voor wie ze wil zien’. 

Wist je al dat je van planten energie krijgt? 
Met groen om je heen neemt namelijk je creativiteit én 
concentratie toe. Bovendien zorgen ze voor een hogere
luchtvochtigheid in huis. Wij hebben daarom drie planten voor je 
op een rij gezet die je energie geven.

blauwvaren 
(Phlebodium aureum ‘Blue Star’)
Van de luchtzuiverende blauwvaren 
(Phlebodium aureum ‘Blue Star’) krijg 
je precies de energieboost die je nodig 
hebt. Een luchtzuiverende plant zet 
overdag CO₂ om in zuurstof en brengt 
waterdamp in de lucht. De luchtvoch-
tigheid verbetert hierdoor structureel. 
De bladeren van de blauwvaren nemen 
schadelijke stoffen op die in de lucht 
hangen en breken ze vervolgens af in de 
wortel. Behoorlijk pienter, toch?

Calathea zebrina
Alleen van kijken naar de Calathea Zebrina 
krijg je al energie. Hij heeft net zoals de 
blauwvaren een luchtzuiverende werking. 
Daarnaast heeft hij een prachtige blad-
tekening, waar hij zijn naam ook aan te 
danken heeft. Wist je dat tegen de avond de 
bladeren van de Calathea zich sluiten? 
Dit geeft een ritselend geluid. Niet schrikken 
dus als je ineens iets uit de hoek van de kamer 
hoort komen! Als het weer licht 
wordt opent hij zijn bladeren weer.

Lepelplant (Spathiphyllum ‘Lima’)
Deze blikvanger heeft mooie witte 
schutbladeren en hij ruikt ook nog 
eens heerlijk. Als je daar geen energie 
van krijgt… Het fijne aan de lepelplant 
is dat hij zelf aangeeft wanneer hij 
water nodig heeft. Hangende 
bladeren? Water! Vale bladeren? 
Voeding! Ook als je niet zulke groene 
vingers hebt is deze plant dus perfect.

Mag je een bloeiende 
kamerplant draaien zodat 
je de bloemen goed kunt 
zien? 

Nee dat kun je beter niet doen! 
De plant kan zelfs zijn bloemen 
laten vallen als je hem 
verplaatst of draait.
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Op de vraag of ze niet naar buiten wilden dan, 
keken ze me aan van ?? oh we mogen echt? Hierop 
staan een aantal dames op, ik hoor ze giechelend 
zeggen “Als we nu bij de deur maar niet tegen wor-
den gehouden…”

Voorkamer
September 2020: waar we al die tijd bang voor 
waren gebeurt. Corona doet ons huis aan en klopt 
op de deur bij de voorkamer. Alle bewoners gaan 
in cohort oftewel moeten op hun kamer blijven. Al 
onze bewoners hebben behoefte aan contact en 
activiteiten, maar dit geldt extra voor de bewoners 
van de voorkamer. Zij zijn gewend dat ze een groot 
deel van de dag doorbrengen in de huiskamer: ze 
eten hun maaltijden hier en de hele dag zijn er indi-
viduele en groepsactiviteiten.

Dat viel nu allemaal in één klap weg. Als activitei-
tenbegeleiders gingen wij helpen met de zorg, 
ontbijt geven, lunch uitdelen etc. Daar waar extra 
handen nodig waren hielpen wij. En die waren hard 
nodig. Al snel werd het ontbijt-karretje een soort 
“winkeltje” waar bewoners die niet ziek of besmet 
waren even kwamen kijken. We namen de tijd voor 
de bewoners en je zag ze opbloeien van een ge-
sprekje. Waar mogelijk gingen we gedurende dag 
bij de bewoners langs om even te kletsen of een 
boekje voor te lezen. Ook werd de Salon doorgezet, 
even lekker de nagels mooi maken.

Groepsactiviteiten konden helaas niet doorgaan. 
Maar zodra corona de voorkamer had verlaten, 
hebben we dit snel weer opgepakt. Er wordt weer 
bloemschikken, muziek activiteiten, bewegen en 
geheugen training op de voorkamer gedaan, en 
ook bingo of thema avonden zoals Valentijn high 
tea. Of natuurlijk even lekker naar buiten in ons 
eigen stukje tuin.

Wat is er te doen? 
 Wat voor activiteiten doen we   nu wel tijdens corona

Tweede Etage Trefpunt
Maart 2020. Lockdown… Geen activiteiten meer, 
niet meer naar buiten en geen bezoekers.
Gelukkig mogen de bewoners nog wel over de 
afdeling zodat ze elkaar kunnen opzoeken. Lang-
zaamaan worden een aantal activiteiten weer 
opgepakt op de afdeling, zoals een grote bingo in 
de gangen, het voelt haast als een schoolreisje. Als 
activiteiten begeleiders zijn wij flexibel en omden-
ken hoort bij ons vak, dus al snel bedenken we 
nieuwe activiteiten.

Maar dan gaat de afdeling in cohort, bewoners 
moeten nu op hun eigen kant van de afdeling blij-
ven en het liefst op hun kamer. Dit is niet haalbaar: 
mensen, jong of oud, hebben behoefte aan contact. 
Er komen kleine groepjes bij elkaar voor de koffie 
of de borrel op zaterdagmiddag. We organiseren 
optredens in de tuin en de fysio geeft in de tuinen 
en op de daken beweging.

Maar toch gaat de rek er een beetje uit. Het wordt 
mooi weer, we willen naar buiten! Om de dag (de 
1ste de ene dag en de 2de de andere dag) gaan we 
met de bewoners naar de binnentuin. Daar komt 
voor ons heel wat bij kijken: schoonmaken van de 
route, de mensen naar beneden begeleiden, en 
daarna weer alle stoelen en tafels goed schoon-
maken. Maar het was het zeker waard, als je zag 
hoe blij de bewoners waren. Het mooie weer gaf 
ook ruimte voor buitenactiviteiten: : o.a. een BBQ, 
haring party, Mosselavond. (deze activiteiten waren 
in de grote zaal)
De dag dat de lockdown eraf ging vergeet ik nooit 
meer. Toen ik de bewoners tijdens de koffie mocht 
vertellen dat ze weer naar buiten en (beperkt) 
bezoek mochten ontvangen, waren de bewoners 
helemaal in tranen… om vervolgens hun koffie te 
pakken en verder te kletsen met elkaar. 



1ste etage
Lachende gezichten, armen en benen in beweging op de 
gang van de 1ste etage. Een klein groepje bewoners loopt 
de “beweegroute”, aan de hand van de opdrachten die op 
de schilderijen staan die overal op de etage hangen. Er is 
roering op de gangen, muziek klinkt uit de huiskamers en 
bewoners gaan bij elkaar op bezoek. Voor de Corona was 
dit heel gewoon, maar in de lockdown periode stond het 
allemaal even stil,...alhoewel…dat leek maar zo.Want in 
kleine groepjes en individueel worden er toch heel veel 
activiteiten georganiseerd.

Niet alleen op de gang wordt er bewogen, maar 
regelmatig zijn de huiskamers opgebouwd tot gymzaal. 
Ballen worden overgerold en spieren worden geprikkeld, 
waarbij vooral de lachspieren niet vergeten worden. Ook 
zijn er geloofsgesprekken en wordt het geheugen getraind 
aan de hand van verschillende kaartjes met daarop 
allerhande vragen. Muziek komt ook aan bod, met voor elk 
wat wils en in verschillende thema’s.

Op een andere middag komt de heerlijke zoete geur van 
appeltaart de gang op. Totdat er van gesnoept kan
 worden, wordt er een potje mens-erger-je-niet gespeeld. 
Sowieso worden er veel spelletjes gespeeld zoals 
rummikub, scrabbel en domino, alles individueel of in 
kleine groepjes. Via het Magische schilderij, een kastje wat 
aan elke tv gekoppeld kan worden, kunnen er thema 
spelletjes gedaan worden of persoonlijke muziekvideo’s 
getoond worden.

Tijdens de creatieve inloop worden er mandala’s gekleurd, 
kransen of schilderijen gemaakt of er wordt aan bloem-
schikken gedaan. Dan zijn er tot slot nog de activiteiten op 
de gang o.a. de bingo, het sjoelen en het spontane koffie-
drinken op de zitjes en de borrelmiddagen. Geuren, 
kleuren en al deze activiteiten bieden gezelligheid, 
ontspanning, maar zorgen ook voor gespreksstof. Zowel 
tussen bewoners onderling, als tussen bewoners en 
personeel. Gezelligheid, kent ook in deze Coronaperiode 
geen tijd!

Wat is er te doen? 
 Wat voor activiteiten doen we   nu wel tijdens corona
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.
Mandala’s maken tijdens de creatieve inloop

.
Het magische schilderij
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Vindt u alle woorden? 
De woorden staan in alle richtingen, ook diagonaal, en kruisen elkaar soms. Streep alle woorden 
weg. De letters die overblijven vormen samen de oplossing. Onder de goede oplossingen wordt een 
VVV-bon ter waarde van €10 verloot. Succes! 

ANJER
BERGONIA
BLOEIWĲZE
BLOEMENCORSO
BLOEMISTERĲ
BLOEMSCHIKKEN
BLOEMSTUK
CYCLAAM
EXPORTBEDRĲVEN
IMPORT
KASSEN
KWEKER
KWEKERĲ
LEPELPLANT
POTPLANTEN
ROZENKWEKER
SAFFRAAN
SERINGEN
SNĲGROEN
TUIN
VOEDING
ZADEN
ZONNEBLOEMEN
OPLOSSING

Lever uw oplossing in bij de receptie van het zorgcentrum t.a.v. Wilma Groenenberg. Vergeet niet uw adres te 
vermelden, de winnaar krijgt de VVV-bon thuisgestuurd. De prijswinnaar van de vorige keer is: 

Annie van den Broeck uit Aalsmeer, Gefeliciteerd!

Oplossing:

PuzzelPuzzel  & & WINWIN

 B B B L B E R G O N I A B 

 O L T N A L P L E P E L L 

 N O O K U T S M E O L B O 

 N E M E O L B E N N O Z E 

 B M G A M A A L C Y C K M 

 L I K N E S M N I U T W E 

 O S A J I E C T U L P E N 

 E T S E N R V H R I E K C 

  I E S R V O E D I N G E O 

 W R E K E W K S N K D R R 

 Ĳ Ĳ N E O R G Ĳ N S K Ĳ S 

 Z N E T N A L P T O P E O 

 E R E K E W K N E Z O R N
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Het begint bij de kweker en eindigt bij de consument thuis. Daartus-
sen zitten allerlei schakels, waaronder de import en exportbedrijven. 
Zij zorgen ervoor dat de bloemen/planten van over de hele wereld 
ingevoerd en verspreid worden. 

In Zorgcentrum Aelsmeer is exportbedrijf Baardse een gemene 
deler: de man van mevrouw Moenis was één van de directeuren, 
personeelslid Ruud van Eijk werkte op de expeditieafdeling en 
mijnheer van Lammeren zorgde als chauffeur dat de bloemen en 
planten bij de klanten werden geleverd.

De man van mevrouw Moenis was één van de directeuren bij 
Baardse, een exportbedrijf van bloemen, planten en snijgroen. Samen 
met zijn broer begon hij bij het bedrijf en heeft zich opgewerkt tot 
directeur van de transportafdeling. Mijnheer Moenis ging regelmatig 
naar klanten in Duitsland en later naar Amerika. In de jaren ’80 is 
mevrouw Moenis mee geweest op zakenreis, naar Amerika. Dit was 
de eerste keer dat ze in een vliegtuig stapte en de oceaan overvloog, 
een hele belevenis. Terwijl haar man bij klanten langsging verkende 
zij de omgeving. Bij mevrouw Moenis was er nooit een gebrek aan 
bloemen: alle werknemers van het bedrijf kregen een 
weekendpakket met verschillende bossen bloemen mee naar huis, 
ook de directeur. 

Ruud van Eijk gaf zijn bloemen meestal aan anderen. Na een aantal 
jaren in de bouw te hebben gewerkt is Ruud van Eijk bij Baardse op 
het veilingterrein aan de Legmeerdijk aan de slag gegaan. Hij werd 
aangenomen door de zwager van mevrouw Moenis. Ruud begon als 
inpakker van planten. Af en toe hielp hij op de bloemenafdeling waar 
de bossen in dozen verpakt werden. Op de expeditieafdeling werd er 
alles klaargezet voor verzending. Daar heeft Ruud de laatste 15 jaar 
gewerkt. Normaal zitten alle planten in containers voor vervoer, maar 
één keer moest hij een vrachtwagen volladen met losse planten. 
Het was een heel gepuzzel en duurde uiteindelijk 2 dagen. Dit was 
een zeer goedkope manier van vervoeren maar waarschijnlijk niet 
goed voor de planten. Het werk op de expeditieafdeling was de 
leukste tijd. De papieren, containers controleren en lading meegeven 
aan de chauffeurs. Voor een groot deel waren het planten, Ruud had 
in die tijd veel plantenkennis. Er werd geleverd aan onder andere Ikea 

Van kweker 
 naar consument

Achter de bloemen- en plantensector schuilt een hele keten

Over bloemen 
en planten
Wist jij dat tulpen
 helemaal niet uit 
Nederland komen? 
Ze komen uit Turkije en zijn 
in de 16de eeuw in Neder-
land terechtgekomen.
De tulp is een populaire 
bloem, maar was van 1600 
tot 1637 nog veel populair-
der. Het was toen de duurste 
bloem, waarvan de duurste 
bol omgerekend €2.000 
kostte.

Wist je dat de irisbloem het 
jongste product is op de 
veiling? 
De Irisbloem is een leeftijd 
van 4 weken op het moment 
van veilen. 

’s Werelds oudste bloem 
werd in 2002 in het noord-
oosten van China ontdekt 
door wetenschappers. 
De bloem draagt de naam 
Archaefructus Sinensis en 
bloeide ongeveer 125 
miljoen jaar geleden en leek 
op een waterlelie…

Je zou het niet zeggen als je 
lijm ruikt, maar van oudsher 
wordt het sap van de wilde 
hyacint gebruikt om lijm te 
maken.



.
Mijnheer van Lammeren 
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met vestigingen door heel Europa. 
De grootste uitdaging was het contact met de 
buitenlandse chauffeurs, meestal spraken ze 
gebrekkig Engels of Duits. Soms gaf hij de 
chauffeurs afgekeurde planten mee, Ruud had 
een drankhandel kunnen beginnen met de flessen 
wodka die hij daarvoor terugkreeg. Maar daar ging 
het niet om, die smaakte meestal naar spiritus. 
Het ging Ruud om het contact met al die 
verschillende mensen, dat maakte het werk zo leuk. 
Ruud kan wel een boek schrijven over wat hij heeft 
meegemaakt in al die jaren. Soms vergaten 
chauffeurs de laaddeuren van de vrachtwagen te 
sluiten of stond de lading niet goed vast. 
Dan kwam het voor dat bij de eerste bocht op het 
veilingterrein de karren met planten op de weg 
belanden. 

Baardse had een groot aantal chauffeurs in dienst. 
Mijnheer van Lammeren was één van die chauf-
feurs. Hij was een jaar of 30 toen hij werd 
aangenomen. De werkdag begon op het bedrijf, 
soms nog even helpen met de lading klaarzetten. 
Daarna alles controleren, inladen en samen met zijn 

vaste bijrijder reed hij richting Duitsland. Nu 57 jaar 
later kan hij de plaatsen nog zo opnoemen:
 Oberhausen, Regensburg, Frankfurt, Würzburg, 
Hannover. Bij de grens werden de papieren altijd 
gecontroleerd en vaak ook de lading. Het was een 
mooie tijd, als chauffeur heb je een bepaalde 
vrijheid. Er bestond nog geen tachograaf die 
registreerde hoelang je gereden had. Iedereen had 
een werkboekje waarin de tijden werden g
enoteerd, daar kon je een beetje mee sjoemelen. 
’s Avonds laat en ’s nachts kwamen ze bij de klanten 
aan. Mijnheer van Lammeren had een grote 
sleutelbos zodat hij zelf bij de bedrijven de 
deuren kon openen en de lading binnen kon 
zetten. Ruud geeft aan dat dit nog steeds 
voorkomt. Hij is weleens met een vaste chauffeur 
van Baardse meegereden naar Duitsland om 
planten en bloemen bij de klanten af te leveren. 
Soms ’s morgens voor 6.00 uur op het marktplein 
midden in de stad zodat de bloemen een paar uur 
later verkocht konden worden aan de consument. 
Missie volbracht op naar de volgende klant.



Woon je in Aalsmeer?
Ik woon op de grens Aalsmeer / Amstelveen  op de 
Legmeerdijk maar eigenlijk in Amstelveen.

Met welke bekende persoon zou jij op de Westein-
der willen varen?
Ik wil nog wel eens samen met Jaap Kranenburg van 
Makelaarskantoor over de Westeinderplassen willen 
varen.  Hij weet heel veel van en over Aalsmeer en 
heeft me de tip gegeven voor een stuk grond dat te 
koop stond. Daar wonen we, en hebben we ons be-
drijf, nu inmiddels ruim 30 jaar..

Wat zie je zelf als de beste stap in je leven?
De beste stap was in het huwelijksbootje stappen met 
Ineke. Zij heeft me altijd gesteund, ook in mindere 
tijden en ook keihard gewerkt. 

Wat had je beter niet kunnen doen?
Ik heb ooit een bedrijf in Duitsland overgenomen en 
dat had ik beter niet kunnen doen.

Wat is dé mazzel uit je leven?
De mazzel is, dat iedereen gezond is en dat ik op het 
juiste moment de huidige locatie
op de Legmeerdijk kon kopen.

Waar kan jij echt gelukkig van worden?
Gelukkig word je als je ziet, dat de familieband goed 
is. Dat iedereen om elkaar geeft en
dat je elke dag met je kinderen mag samenwerken.

Waar kan jij je mateloos aan irriteren?
Mensen die achteraf alles beter weten vind ik echt 
irritant.

Wat is je favoriete plek in Aalsmeer ?
Vrouwentroost, het fort vind ik een hele mooie plek in 
Aalsmeer met jeugd herinneringen.

Waar kunnen we je ’s nachts voor wakker maken?
Je kan mij wakker maken voor een frikandel speciaal 
of een kop soep.

Met wie zou jij wel eens een dag willen ruilen?
Ik zou met niemand willen ruilen.  Ik heb mooie en 
leuke mensen om me heen.

Wat is jouw lijfspreuk?
Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.

 

Wie is... 

Dion van Tol
64 jaar en getrouwd met Ineke van Rijn ook uit de Kwakel
Drie kinderen; 2 zoons en 1 dochter. 

Oudste zoon is getrouwd en heeft 2 dochters en woont 
in Kudelstaart. Andere zoon woont met zijn vriendin ook 
in Kudelstaart, en onze dochter woont met haar vriend in 
Mijdrecht.

Het hele gezin is werkzaam in ons eigen bedrijf Duoplant. 
Duoplant heeft 4 bloemen winkels, exporteert naar het 
buitenland, en doet ook veel bedrijfsaankledingen. Zo is 
ook het contact met Zorgcentrum Aelsmeer ontstaan.
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Kees Kortenoeven is al sinds 1982 als 
vrijwilliger verbonden aan Rustoord/
Zorgcentrum Aelsmeer. Begonnen als 
bestuurslid vanuit de Hervormde Kerk, 
vrijwilliger van de ontspanningscom-
missie. Achtereenvolgend lid van de 
klachtencommissie en de laatste 12,5 
jaar als coördinator van de 
weeksluiting. Dit allemaal naast zijn 
drukke bestaan als kweker. Kees is 
geboren en getogen op de 
Aalsmeerderdijk in Rijsenhout, waar 
zijn vader een anjerkwekerij had. 

Kees is opgegroeid tussen de bloemen. 
Het was al snel duidelijk dat ook hij als 
kweker aan de slag wilde. Na de lagere 
tuinbouwschool begon hij bij zijn 
vader, die ondertussen overgestapt 
was op het kweken van rozen. Kees 
kreeg de gelegenheid om door te leren 
maar hij ging liever aan de slag. Dat 
kwam goed uit omdat zijn vader 
ernstig ziek was. Op 20 jarige leeftijd 
heeft hij het bedrijf overgenomen na 
het overlijden van zijn vader.

Hij leerde op jonge leeftijd hoe het is 

In Gesprek met
Kees Kortenoeven



om een eigen bedrijf te 
runnen. Samen met zijn vrouw 
Gerda werd er een firma opgestart, 
met 1 vaste medewerker. Een eigen 
bedrijf betekend altijd aan het werk 
te zijn. Iedere dag vroeg op om 5.30 
uur moesten de bloemen op de kar 
staan, zodat het veilen om 6.00 uur 
kon beginnen. Daarna terug naar 
de kwekerij, rozen snijden, sorteren, 
bossen, beregenen en beluchten, 
ongedierte bestrijden etc. 
Het mooie van het kwekersvak is dat 
het om een levend product gaat. 
Het groeit en bloeit, er is geen dag 
hetzelfde.

Rozen zijn heel mooi maar bevatte-
lijk voor ziektes en ongedierte. Kees 
heeft heel wat gif gespoten, toen 
niet nadenkend over de schadelijk-
heid ervan. Hij liep gewoon door de 
vernevelde gifwolken. Omdat be-
paalde gifstoffen niet meer gebruikt 
mochten worden, werd rozen-
kweken lastiger. Op de veiling nam 
men bladmonsters ter controle. 
Als er een verboden stof werd 
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gevonden kreeg de kweker een boete van 5000 gulden, dat risico 
wilde je niet lopen. Daarnaast 
stegen ook de kosten voor het gasverbruik waardoor het niet meer 
vol te houden was om rozen te kweken. 
Na 30 jaar stapten ze daarom over op hortensia’s. Dat was nog niet 
zo makkelijk, onder kwekers werd niet veel informatie gedeeld. 
Van een handelaar in hortensia’s kreeg Kees wel advies maar verder 
moest hij het zelf uitvinden. Gelukkig kwam hij in contact met een 
oud 
klasgenoot en beginnend hortensia kweker die informatie over de 
kweekmethode wilde delen. Tegenwoordig is er meer begeleiding 
bij het starten van een eigen kwekerij. Tegen betaling geven 
voorlichters van gespecialiseerde bedrijven advies over 
bedrijfsvoering en kweekmethodes. 

In de 50 jaar als kweker heeft Kees heel wat veranderingen 
meegemaakt. Beginnend met de sorteermachine. Die ervoor zorgt 
dat bloemen met dezelfde lengte in een bos terecht komen, in 
plaats van dat je alle bloemen apart vast moet pakken om een bos 
te sorteren. Van handmatig watergeven en alle kasramen open of 
dicht draaien, tot vanuit huis met een Ipad het beregenings- en 
beluchtingssysteem aansturen. Op de veiling is het papierwerk de 
laatste 10 jaar overgenomen door de digitale wereld. Bij deze 
omslag was er alle hulp vanuit de veiling om de kwekers wegwijs te 
maken op het gebied van digitaal werken. Ook Kees had geen 
ervaring met computers maar al doende leert men. En gelukkig 
nam Gerda het grootste deel van de administratie op zich. 
Met een eigen kwekerij is er altijd wel wat te doen. Op vakantie 
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gaan was er de eerste jaren niet bij. Totdat er de 
kwekers de Algemene Bedrijfsverzorging 
opstartten. Toen werd het mogelijk om op vakantie 
te gaan en de taken over te dragen aan een 

bedrijfsverzorger. Deze kwam een paar dagen voor 
de vakantie om ingewerkt te worden. Kees regelde 
altijd dat de buurman de luchtramen bediende bij 
weersveranderingen. En hij belde zelf 
iedere dag naar de veiling wat de bloemen hadden 
opgeleverd. Het blijft moeilijk om het werk 
helemaal los te laten als eigen baas.
Maar het leven moet niet alleen uit werken bestaan. 
Kees vond het belangrijk om naast de kwekerij en 
eigen gezin ook in het sociale leven te deelnemen. 
Hij werd bestuurslid van het toenmalige Rustoord 
en was betrokken bij fusie van het Seringenpark en 
Rustoord, en de bouwplannen van Zorgcentrum 
Aelsmeer. Als vrijwilliger van de ontspanningscom-
missie heeft hij heel wat gezellige avonden voor 
bewoners georganiseerd. Toen hiervoor betaalde 
krachten werden aangenomen, stapte Kees over 
naar de klachtencommissie. De laatste 12,5 jaar was 
hij coördinator van de weeksluiting; deze taak heeft 
hij begin dit jaar overgedragen.

Na 50 jaar heeft Kees zijn bedrijf overgedragen aan 
zijn jongste zoon. Er worden nog steeds hortensia’s 
gekweekt, maar tussen de planten is een theetuin 
gevestigd. Ook zijn er twee chalets te huur als bed 
and breakfast. En kunnen mensen stukjes grond in 
de kas huren om een moestuintje te creëren. 
Het is mooi om te zien hoe de jongere generatie 
zoekt naar mogelijkheden om op een andere 
manier geld te verdienen. De jongste zoon woont 
met zijn gezin naast Kees en Gerda. Als 1 familie 
delen ze het erf. Kees is nog dagelijks in de kassen, 
schuur en grote omliggende tuin te vinden. Een 
mooie plek om samen van te genieten.
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Thuis bij...
       Henk Kniep

Henk Kniep woont ongeveer 1.5 jaar op de 2e etage van het zorgcentrum in een mooi 
appartement. Hij geniet ervan dat hij ver weg kan kijken richting het Praamplein.

Hij heeft 39 jaar in het onderwijs gezeten, waar hij zijn liefde voor muziek tot uiting bracht 
bij bijvoorbeeld diplomeringen. Hij maakte zelf teksten op bestaande muziek, speelde 

gitaar en zong over zijn leerlingen.

De liefde voor muziek is niet te 
missen als je binnenkomt: er 
hangen en staan veel instru-
menten. Eén van zijn favorieten 
is de charango: meegenomen 
door zijn ouders uit Zuid 
Amerika.

Nu het zelf bespelen van 
instrumenten niet meer lukt, is 
muziek luisteren steeds 
belangrijker geworden. 
Zijn uitgebreide cd-collectie 
omvat veel country en folk- 
muziek

Dit mooie en bijzondere instru-
ment is een autoharp, door een 
toets in te drukken en dan met 
je vinger langs de snaren te 
gaan, hoor je het akkoord dat 
bij de toets hoort. Het is een 
ingewikkeld proces om hem te 
stemmen.

Liefde voor muziek Cd-collectie Autoharp



Direct contact met 
Zorgcentrum 
Aelsmeer? 
Bel: 0297 32 60 50
Zorgcentrum Aelsmeer
Bezoekadres: 
Molenpad 2 , 1431 BZ Aalsmeer
Postadres: 
Postbus 125, 1430 AC Aalsmeer
Tel. 0297 32 60 50
Fax 0297 34 37 25
www.zorgcentrumaelsmeer.nl
info@zorgcentrumaelsmeer.nl

Thuiszorg Aalsmeer
Verpleging & Verzorging
Huishoudelijke Verzorging
Bezoekadres: 
Gezondheidscentrum Drie Kolommen
Drie Kolommenplein 1 – 3de etage
1431 LA Aalsmeer
Tel. 0297 36 76 81
Fax 0297 34 98 19
Zorgconsulent / casemanager
Tel. 0297 82 09 66

Ontmoetingscentrum / Inloop Odense 
Aalsmeer en Rijsenhout
Bezoekadres: 
Gebouw Irene, Kanaalstraat 12  
1431 BW Aalsmeer
Bezoekadres Inloop Odense Rijsenhout:
Ontmoetingskerk, Werf 2
ontmoetingscentrum@zorgcentrumaelsmeer.nl
Tel. 0297 32 60 50
Mob. 06 224 68 574

Wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Gastvrouwen en Thuiszorg Aalsmeer 
Bezoekadres: 
Nobelhof 1, 1433 JZ Kudelstaart
Tel. 0297 82 09 79
wspkudelstaart@icloud.com

Websites
www.zorgcentrumaelsmeer.nl

www.facebook.com/zorgcentrumaelsmeer
Facebookpagina van Zorgcentrum Aelsmeer

www.facebook.com/ontmoetingscentrumaalsmeer
Facebookpagina van het Ontmoetingscentrum

www.facebook.com/WijkpuntVoorElkaer
Facebookpagina van Wijkpunt Voor Elkaer

Instagram: @zorgcentrum_aelsmeer


