
Beste Jan, 

 

Het was Guido Gezelle die schreef “Mij spreekt de blomme een tale”, 

En het is niet hetzelfde maar… je kunt Jan `s nachts wel zijn bed uithalen 

Als het om planten en plantenverkoop gaat  

Stopt er een auto voor zijn huis in de straat 

En klinkt er gerinkel in `t potje…. dan rent Jan zich een rotje 

Om het geld binnen te halen!! 

Nu, zoveel weken later, emmers vol kleingeld en waar hij het laat???? 

Misschien dat hij `s avonds als een Dagobert Duck wellustig met zijn handen 

door die munten gaat???? 

 

De plantenmarkt ging dit jaar niet door, Corona gooide roet in het eten 

En dat heeft vooral Jan geweten 

Maar toch….. na ruim twee maanden verkoop op straat 

Noteren wij wel een verbluffend resultaat 

Ruim 2500 euro in de kassala. Een bedrag waar ik paf van sta!!! 

We hebben als team samengewerkt voor dit mooie resultaat 

Maar zoals Jan hierin zijn mannetje staat 

mag toch wel met nadruk worden genoemd! 

 

Jans` groene vingers zijn beroemd 

Kijk…. Oppotten kunnen we allemaal 

Maar begeleiden van stek naar plant vraagt om een ander arsenaal 

aan vaardigheden… 

Pimpernel en Valeriaan 

Alleen Jan kan ze verstaan 

Koekoeks-, Hoorn- en boterbloem  

horen naast het bijengezoem 

altijd Jans` bemoedigende woorden 

alvorens hun worteltjes dapper de grond inboren! 



 

En de planten zelf wordt niets gevraagd, worden nooit gehoord 

Daarom geven we hen nu ook even het woord: 

 

Lelietje der Dalen: 

Leven in de schaduw…. Is niet echt wat je ambieert 

Maar Jan heeft me aanvaarden geleerd 

Hij zei ook: “Hallo, wat dacht je van je geur?” 

Het werd de grond van mijn bestaan, waardoor ik nooit meer treur! 

De Gele Lis: 

Dankzij Jan overwon ik mijn angst 

Want voor de waterkant was ik het aller- allerbangst!!! 

Maar Jan zei: “Kom op zeg! Waar ben je bang voor, wat kan jou gebeuren 

met je prachtige signaalgele kleuren?” 

 

Begeleiden en verzorgen, want 

Jan bewatert persoonlijk plant voor plant 

en bij de recente hoge temperaturen  

was dat geen sinecure. 

Jan schept voorwaarden voor groei 

en nodigt uit tot bloei 

Dat geldt voor planten, de verkoop, de dorpstuin en dat niet alleen… 

 het geldt ook voor ons, de mensen er om heen. 

 

Jan we zijn je zeer erkentelijk voor al die goede zorgen 

Tot slot nog dit:  je kunt in een tuin ook gewoon zitten …. met een boek 

Doe dat bij voorkeur vandaag, niet altijd morgen!! 

 

De mensen van de plantenmarkt,  

Agnes, Sandra, Marja, Klaske, Rita, Lina, Hanneke, Anneke. 

 



 

 

 

 

 

 

 


