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„Weet je dat je hier in de verlei-
ding bent?”, vraagt Riet Baltus uit
Castricum aan de binnenkomer.
„In Bloembinderij De Verleiding
dan”, verduidelijkt eigenaar Mike
Walker met een lach. 

IJmond Sinterklaas is nog in het
land, maar al weken houden velen
zich meer bezig met de viering van
de kerstdagen. 

De winkel is een warm ’kerstbad’
met in het midden hoog op een
tafel bloemen in vele schakeringen
rood-roze-oranje met rondom
uitgestalde moeilijk weerstaanbare
hebbedingetjes als potten en va-
zen, kaarsen en glinsterende tak-
ken. 

Corona
Samen bewonderen ze een feestelij-
ke doos opgemaakt met kerstfi-
guurtjes en lichtjes. Een leuk ca-
deau. „Ja, door corona ben ik eer-
der dan anders met de kerst bezig.
De gezelligheid thuis heeft nu
meer de aandacht”, reageert Riet.
„Met grote kleinkinderen speelt
sint ook geen rol meer. Het zijn
vreemde tijden, maar als ik lees
over de ellende die het sommige
mensen brengt, zoals bedrijven die
failliet gaan, dan ben ik dankbaar
voor wat ik heb.” 

De kerstdrukte komt op gang,
maar volgens Mike hebben bloe-
misten juist door corona, het al
maanden druk. „Mensen zijn meer
thuis en hebben de tijd om naar
bloemen te kijken.”

Hoopvol
„Zelf denk ik: ’Kom maar op met
die kerst’ en daarna gaat het beter”,
klinkt Annemiek de Ruyter van
Bloemisterij Rinus de Ruyter in
Heemskerk hoopvol. 

Ook haar winkel is eerder in
kerststemming gebracht en is de

kerstverkoop eerder op gang geko-
men. „Vroeger begonnen we pas na
5 december, maar dat principe
hebben we dit jaar losgelaten. De
jaarlijkse kerstshow gaat niet door
vanwege de coronaregels en de
bijbehorende wachtrijen. Het moet
wel gezellig zijn, anders heeft het
geen zin.”

Amaryllis
„Met zijn twintigen rond de tafel
kan niet. We blijven opgewekt en
maken er wat van”, heeft een oude-
re meneer een gezellig praatje aan

de toonbank terwijl een amaryllis
feestelijk voor hem wordt inpakt.
„Graag ook nog een lichtje.” 

Uit de winkel wordt een sprook-
jesachtig glazen engeltje gepakt
met een waxinelichtjeshouder in
de handjes dat vervolgens met
aandacht wordt ingepakt.

„Met kerst is de klus geklaard en
begint, meer dan met oud en
nieuw, in de winkel het nieuwe
jaar”, weet Annemiek. Eerst nog

kerst. „Dat gelukzalige gevoel als
kind op de grond onder de verlich-
te kerstboom. Het is een prachtig
feest.”

Veerboot
„Alle kerststukjes maken we zelf
en ook daar zijn we eerder mee
begonnen”, zegt bloembindster
Stacey Dallinga van Boeketterie
Bonny in IJmuiden. 

De winkel is naast kerststukjes,

bloemen en planten gezellig vol
met kerstversierselen en woonac-
cessoires. 

Het valt collega Myrna Maussen
op dat mensen sinds de corona-
uitbraak veel meer uitgeven aan
bloemen en planten voor thuis en
nog meer met de kerst voor de
deur. „Je kunt toch niet uiteten of
weg. Mensen trakteren zichzelf op
kaarsen, huisparfums en bijvoor-
beeld de duurdere pantervazen

zijn gewild”, vertelt de Beverwijk-
se.

Naast meer verkoop door parti-
culieren is dat beduidend minder
bij evenementen, bruiloften en
bedrijven. Myrna noemt DFDS
Seaways als voorbeeld. Nu de veer-
boot naar Engeland minder vol zit
met passagiers, wordt voor oud en
nieuw niet als voorgaande jaren
voor alle dames aan boord één rode
roos besteld.

Dit weekeinde hebben ze het
extra druk. Met een heel team gaan
ze in de regio tot Amsterdam ter
plekke bij bedrijven en particulie-
ren een twintigtal kerstbomen
optuigen. 

Het zijn wonderlijke tijden voor
iedereen, maar de bloembindsters
Myrna en Stacey blijven positief.
„Onze klanten blijven aardig en
met z’n allen houden we de moed
erin.”
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’Kom maar op met
die kerst en daarna
gaat het beter’
Begin november was er bij Boeketterie Bonny in IJmuiden al vraag naar kerst-
bomen. „We hebben ze twee weken eerder dan andere jaren binnen en meteen
is er vraag naar”, zegt bloembindster Myrna Maussen uit Beverwijk.
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Mike Walker helpt Riet Baltus met haar kerstaankopen. FOTO’S HELEEN VINK

Mandje met kersthertjes bij Boeketterie Bonny. Kerstengel met lichtje bij Rinus de Ruyter. Bloembindsters Myrna Maussen en Stacey Dallinga van Boeketterie Bonny tussen de kerstbomen.

’Door corona ben ik eerder dan anders met de kerst bezig. De gezelligheid
thuis heeft nu meer de aandacht’

Kersttaart bij Rinus de Ruyter.
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