De Bloemisten
Dat zijn er niet veel geweest in ons dorp. Bloemen kopen is natuurlijk ook een luxe van de laatste
jaren.
In 1987 begon Klaasje Cuperus in haar bijkeuken aan de Alle Jan Smedingstraat haar
Bloemenatelier "Oleander". Bij huwelijk, geboorte, jubilea of begrafenis kan men aan de hand van
boeken de fraaiste bloemwerken laten vervaardigen. Klaasje heeft een vakopleiding gevolgd en
ervaring opgedaan bij enkele bloemenzaken in Leeuwarden.
Na een jaar verhuist zij naar D.S.Bangmastraat 17 en opent daar in de garage een nieuwe winkel, met
de binderij in de bijkeuken.
Na ruim zes jaar bloemen verkocht te hebben sluit Klaasje per 1 januari 1994 haar winkel. Niet omdat
het atelier niet loopt, maar juist gezien de drukte. Klaasje wil meer tijd steken in bruidswerk, grafwerk
en boeketten voor speciale gelegenheden. Uit alle delen van Friesland weet men Klaasje te vinden;
zelfs op de eilanden heeft zij klanten.
Op een gegeven moment is Klaasje verhuisd naar Heerenveen en was er dus geen bloemenwinkel
meer in Reduzum.
Rients Gercema, de groenteboer verkocht naast de groenten ook wel bloemen en een plantje. En
toen Rients ophield met groenteboer te zijn ging hij nog een tijd door met de verkoop van bloemen.
Maar veel meer dan tulpen in het voorjaar en chrysanten in het najaar bevatte zijn assortiment niet.
Ongeveer in 2008 moest hij hier om gezondheidsredenen ook mee ophouden.
Toen Bauke en Adri Hallema in 1999 hun winkeltje uitbouwden tot een grote supermarkt greep Blijke
Vellinga-Koopmans, hun buurvrouw, haar kans om in die winkel een bloemenhoek in te richten. De
Eskeblom genaamd. Op deze manier kon zij meewerken aan de leefbaarheid van het dorp, die voor
haar belangrijk is. (Zoals ik al eerder vermeldde had ook Gelske Roorda met haar kleding en cadeauartikelen een hoekje in de winkel.)
Groene vingers had Blijke al, maar om zich te bekwamen in het vak heeft zij de opleiding Dutch
Flower Arrangement voor bloembindster in Groningen gevolgd.
Dit bloemenhoekje wordt al snel te klein. Sinds moederdag 2003 heeft Blijke een winkel in de verbouwde schuur van haar boerderij. Naast bloemen verkoopt zij daar ook cadeau-artikelen. Van een
simpele roos tot een aparte bloemdecoratie en grafwerk, alles is mogelijk.
Naast de verkoop van bloemen gaf Blijke ook workshops aan kinderen en volwassenen, waar veel
belangstelling voor was. Ook buiten het dorp gaf zij wel workshops voor grote groepen. En de
aankleding van de Lawei voor de Provinciale jaarvergadering van de Vrouwen van Nu behoorde ook
tot haar taak. En niet te vergeten de kerststukjes die de Hervormde kerk elk jaar uitdeelde.
En of dat nog niet genoeg was beheerde zij 's zomers een terras voor langskomende fietsers en
wandelaars.
Toen de supermarkt naast haar in 2011 sloot nam Blijke de verkoop van het brood over. Zo probeerde
zij het negatieve effect van het verdwijnen van de dorpskruidenier nog enigszins te verzachten.
Blijke heeft haar zaak langzaam afgebouwd en is op 1 januari 2016 definitief gestopt.

