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REPORTAGE Kerstbomenverkoop

Magisch: kerst
in huis
Het magische moment van een kerstboom uitzoe-
ken, thuis neerzetten en optuigen is dit jaar wegens
corona door veel mensen vervroegd. Het zijn unhei-
mische tijden en dan is het fijn als het thuis met
lichtjes en kerstgroen gezellig kan worden gemaakt
waardoor wellicht een kinderlijk vertrouwen in de
belofte van kerst dat alles goed komt weer kan ople-
ven.
Teksten en foto’s: Heleen Vink

„Ik mis het wel hoor na 40 jaar”,
vertelt Leo Aardenburg bij zijn
kiosk in Velsen-Noord. Tot twee
jaar terug verkocht hij kerstbo-
men. „Het werd te zwaar drie-
hoog kerstbomen bezorgen. De
gezelligheid en die sfeer mis ik,
veel belangrijker dan de ver-
diensten. Ook mis ik het ’linten’.
Op vrijdag naar het Sauerland,
zaterdag bij de kweker om de
mooiste bomen te selecteren en
deze te ’linten’ met mijn naam,
’s avonds heerlijk uit eten en
zondags terug. Wel lever ik nog
vier bomen van zo’n zeven me-
ter voor de winkeliers hier in de
straat. Die kan ik na al die jaren
blind bij mijn kweker bestellen.”

’Ik mis het’

Geen kerstbomen, wel kerstkransen en -stukjes bij Leo Aardenburg.

„Mensen missen de gezelligheid
van de kroegen en maken het nu
thuis maar gezellig.” Lies van ’t
Veld runde 46 jaar met haar man
Bloemen en Planten Henk van ’t
Veld, een begrip in IJmuiden. Nu
zoon Ferry ’directeur’ is werken ze
er nog steeds, want ’achter de
geraniums gaan zitten kan altijd
nog’. 

Vanaf zijn vijftiende werkt Ferry
in de kiosk. Tachtig procent van
alle kerststukjes, hij is er al een
maand mee bezig, maakt hij zelf.
Hij wijst naar de levensgrote
kerstman. „Het is geen geheim, ik
hou van de kerst. De leukste tijd
van het jaar en misschien nu nog
meer met al die narigheid om ons
heen.” 

Er was al vraag, ’hebben jullie
nog geen kerst?’ „We hebben nu
bomen, maar vooral heel veel
kerststukjes, regionaal het groot-
ste assortiment.” Onmogelijk is
het de rondom versierde kiosk
ongezien te passeren. Guirlandes,
enorme kerstkransen, lichtjes en
de feestelijke uitgestalde koop-
waar zijn een lust voor het oog.
Thuis staat de boom nog niet,
geen tijd.

Een lust voor
het oog

Ferry (links) toont trots een mooie kerstboom.

Bij het poppodium in Bever-
wijk klinkt geen pop maar
kerstmuziek uit de speakers.
Wegens sluiting door corona is
er uit nood geboren een kerst-
boomverkoopactie gestart. 

„De verkoop gaat goed”,
vertelt de jonge ondernemer
Rick Conijn. „Ook via onze
website kunnen mensen be-
stellen. Juist met corona vin-
den mensen het fijn als we de
bomen bezorgen, scheelt hun
ook weer naalden in de auto”,
moet hij lachen. 

„Daarnaast flyeren we in de

buurt. De buurtbewoners leren
ons hierdoor van gezicht ken-
nen en we praten over onze
maatschappelijke plannen met
Poppodium. Dat pakt goed uit,
want met de vorige eigenaar
was er weleens overlast.’’

,,Veel mensen die vandaag
langskwamen hebben er een
besteld en willen hem pas op
6 december hebben geleverd.
Dus dan rij ik ze uit.”

Mark de Laat komt zijn
boom ophalen. Hij zet hem
thuis nog niet direct op. ,,Ik
wacht tot na 5 december.’

’Na 5 december zet 
ik hem neer’

Mark de Laat (rechts) kiest bij Rick Conijn een boom uit.


