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40 JAAR GOED IN GROEN

Wauw wat vliegt de tijd! Gernell bestaat al 40 jaar en dat gaan we natuurlijk vieren. 

Met deze krant laten we je zien wat er de afgelopen 40 jaar bij Gernell is gebeurd 

én wat voor bedrijf we anno 2021 zijn. Naast ons tuincentrum en hoveniersbedrijf 

hebben we een streekwinkel, pluktuinen en een kinderboerderij. Met het 

hoveniersbedrijf bieden we verschillende diensten aan, zoals het onderhoud, 

de renovatie en aanleg van (bedrijfs)tuinen. Ook kun je bij ons terecht voor 

graszoden van eigen kweek. Niet voor niets is onze slogan ‘De groene beleving’. 

Kom gauw eens langs en profiteer gelijk van onze jubileumacties.

COLOFON
Jubileumkrant 40 jaar Gernell

Oplage  20.000 stuks

Ontwerp Mijnvormgever.nl

Teksten  Jannette Weultjes Tekst & Communicatie

Fotografi e  Michel van de Klooster

Druk Hoekstra krantendruk

Bekijk waarmee we u 
van dienst kunnen 

zijn. Scan de QR-code.

www.gernell.nlwww.gernell.nl

COLOFON
Graszoden van

 eigen kweek

Streekwinkel 'Van de Buren'

© Tuincentrum Gernell   |   Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij 
elektronisch, mechanisch, door printouts, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

deze vogel 
is echt  ;-)



DE VOORBEREIDINGEN 
VOOR GERNELL
In de herfst van 1979 krijgen Gerard en Nell van der Avoird aan de 
Gemaalweg in Rutten, vlakbij Lemmer, grond toegewezen om een 
bedrijf op te starten. Ze hebben plannen voor een hoveniersbedrijf 
met tuincentrum aan huis. De kavel is 2,5 hectare groot en wordt la-
ter uitgebreid tot 4 hectare. Op het terrein maken ze diverse vakken 
voor tuinplanten. Het stel woont in een stacaravan op het terrein. 
Een ander deel van de kavel gebruiken Gerard en Nell voor de kweek 
van coniferen. Op de rest van het perceel teelt Gerard aardappels, 
uien, wortels en droogbloemen, want er moet wel brood op de plank 
komen. 

In 1980 bouwen ze op het perceel een winkel en een woning. Vóór 
1979 heeft het stel opleidingen gevolgd in Vught: Gerard de hove-
niersopleiding en Nell bloemsierkunst. Ze doen praktijk op bij 
Gerards oom in Brabant waar Gerard tevens leert om graszoden te 
kweken. Tot op de dag van vandaag heeft Gernell graszoden van ei-
gen kweek.

NU ECHT VAN START
Vanaf 1981 is het erf echt klaar 
om als tuincentrum en hove-
niersbedrijf te kunnen dienen. 
Het bedrijf gaat van start onder 
de naam Gernell, een samen-
voeging van Gerard en Nell. 
Gerard gaat over de tuinplan-
ten en biedt zijn diensten aan 
als hovenier. Nell ontfermt zich 

over de winkel van 
het tuincentrum. In 
1984 worden Gerard 
en Nell verblijd met de 
komst van hun eerste doch-
ter, Vivian. Om het tuincentrum 
met het gezin te combineren, 
neemt Gernell personeel aan. 
Twee jaar later wordt Rosalie 

geboren en in 1988 zoon Peter. 
Alle kinderen helpen regelmatig 
mee. Rosalie blijkt al gauw de 
meeste interesse in het bedrijf 
te hebben.

Gerard vroeger naar een 
plantenkweker reed en de 
kweker de gewenste plan-
ten uitspitte? Gerard ze 
dan thuis weer in de volle 
grond zette? En dat vervol-
gens, wanneer de klant een 

plant uitzocht, Gerard die 
weer uit de grond moest 
spitten?  

Sinds planten in potten 
worden geteeld, is dit 
graafwerk verleden tijd.
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1981 TOT 1991Geschiedenis

De spanten worden geplaatst

Wist je dat. . .

het tuincentrum. In 
1984 worden Gerard 
en Nell verblijd met de 
komst van hun eerste doch- geboren en in 1988 zoon Peter. 
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Aanzicht vanaf de weg 1985

1979 Er wordt gewerkt aan het straten van de oprit.

April 1980. De eerste muren zijn gezet en de kas staat.

luchtfoto 1986

De duikers worden gelegd onder de inrit.
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KAMERPLANTEN
Wil je je interieur vergroenen, kom dan zeker eens kijken in ons 
tuincentrum. Kamerplanten zijn bijna niet meer weg te denken 
uit ons interieur. De afgelopen jaren hebben we ons assortiment 
kamerplanten daarom fl ink uitgebreid. Van kleine vetplanten en 
hippe hangplanten tot manshoge palmen.

IN DE POT ERMEE!
Trends volgen elkaar snel op. Ook op 
het gebied van binnen- en buitenpot-
ten. Natuurlijk volgen wij deze trends 
op de voet, dus we hebben ook in pot-
ten, hangpotten, manden en schalen 
altijd de meest trendy modellen en 
kleuren. 

TUINBEPLANTING
Op ons grote buitenterrein 
bieden wij een ruim assorti-
ment vaste planten, struiken en 
bomen. Van Rhododendrons 
tot bamboes, rozen of conife-
ren, je vindt ze in alle soorten, 
vormen en maten. Daarnaast 
heeft Gernell ook een prachtig 
assortiment mediterrane plan-
ten zoals olijfbomen, palmen 

en oleanders. Bij binnenkomst 
in de kas is het in het voorjaar 
een bloemenzee van perkplan-
ten en in het najaar maken de 
potchrysanten en violen het 
kleurrijk. Met een totaal win-
kelvloeroppervlak van 4000 m², 

waarvan 2000 m² overdekt, kun 
je bij ons ook bij minder weer 
prettig winkelen. Onze profes-
sionele medewerkers adviseren 
je graag bij het uitzoeken van 
planten en andere producten 
voor je tuin.

TUINCENTRUMGroen, groener, groenst

en oleanders. Bij binnenkomst waarvan 2000 m² overdekt, kun 

Jacob bij de klimplanten

Gernell veel waarde hecht aan trends en verrassende kleurcombina-
ties op het gebied van interieur? Door verschillende beurzen en show-
rooms te bezoeken blijven wij up-to-date! Neem gerust een kijkje op 
onze mooie afdeling met woonaccessoires. Je zult verrast worden!!

Wist je dat. . .

WIJ STAAN VOOR JE KLAAR!
Service is één van de belangrijkste kernwaarden binnen ons be-
drijf. Als je niet van vieze handen houdt, zetten wij de planten 
vakkundig voor je in de gekozen pot, mand of schaal. Cadeau-
tjes pakken wij natuurlijk feestelijk voor je in. Met onze leen-
rolstoelen en hulp bij het inladen van je auto wordt het bezoek 
aan ons tuincentrum voor iedereen een prettige ervaring!

Prachtige 
kamerplantenafdeling

op de voet, dus we hebben ook in pot-
ten, hangpotten, manden en schalen 
altijd de meest trendy modellen en 

kamerplantenafdeling



Gernell een van de eerste 
bedrijven in de wijde omge-
ving was met een Kerstshow, 
compleet met kerstman, 
kerstmuziek en kerstver-
snaperingen?

Aan het eind van het jaar 
toveren we een groot deel 

van ons tuincentrum om tot 
een prachtig kerstsprookje, 
zowel binnen als buiten. Je 
kunt bij ons dan topkwaliteit 
kerstbomen vinden en alles 
op het gebied van kerstde-
coratie en verlichting. Ook 
voor kerstbloemwerk ben je 
bij ons op het juiste adres. 
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Wist je dat. . .

Helemaal hip: Een mooie veranda of tuinkamer. Buiten wordt 
steeds meer een verlengstuk van de woonkamer. Wij hebben 
alles voor een gezellige aankleding, zoals tuintapijten, windlich-
ten, kussens en ander decoratiemateriaal. En wat dacht je van 
solar- en partyverlichting? Heb jij geen veranda, maar zit je toch 
graag uit de zon? Wij hebben een mooie lijn met parasols en 
stevige parasolvoeten.

LEKKERSf� rvol
HANDIG 
TUINGEREEDSCHAP
Wil jij een struik snoeien of 
het onkruid tussen je tegels 
te lijf gaan? Al het basis tuin-
gereedschap vind je bij ons in de 
winkel.

Voor informatie over vijvers kun 
je terecht bij onze vijverspecia-
list Jacob. Hij weet precies waar-
om je vijverwater troebel is en 
welke vissoort het in jouw vijver 
goed zal doen. Wil je een vij-

ver aanleggen, dan kan Gernell 
Hoveniers je hierbij helpen. 
Momenteel zijn natuurvijvers 
helemaal hot. Bel of kom langs. 
We vertellen je er graag meer 
over.

BEREGENING
De afgelopen jaren was 
het in de zomerperiode 
droog. Water wordt steeds 
schaarser. Wij kunnen je 
diverse systemen bieden 
om hier effi  ciënt en duur-
zaam mee om te gaan. 
Kom gerust naar de winkel 
voor advies. We kunnen de 
systemen ook bij je aanleg-
gen.

LET IT GROW
Zelf je groente- en kruiden-
planten kweken, heeft de afge-
lopen jaren een enorme vlucht 
genomen. Erg leuk om te doen 
en voor de kids heel leerzaam. 
Bovendien smaken je eigen ge-
kweekte producten natuurlijk 
nóg lekkerder! In het seizoen 
hebben wij een groot aanbod 
aan biologische groente-, krui-
den- en fruitplanten en zaden 
voor je moestuin. Om je planten 
goed te verzorgen, zijn er ver-
schillende soorten potgrond, 
gewasbeschermingsmiddelen 
en meststoff en voor zowel de 
reguliere, als de biologische 
werkwijze.

ruim assortiment

ALS EEN VIS 
IN HET WATER

te lijf gaan? Al het basis tuin-
gereedschap vind je bij ons in de 
winkel.
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OOK BUITEN MOOI
Vanuit je huis wil je van een 
mooi uitzicht genieten. Onze 
hoveniers helpen je graag om 
dat te realiseren. Gernell kan 
zowel het ontwerp, het beplan-
tingsplan als de uitvoering voor 
je verzorgen. Mocht je liever zelf 
de handen uit de mouwen ste-
ken, dan kunnen wij ook alleen 
het ontwerp en/of het beplan-
tingsplan voor je maken. 

ONDERHOUDSARM
De natuur gaat in elke tuin haar 
gang. Heb je geen plezier in het 
onderhouden van je tuin, dan 
doen onze vakkundige hove-
niers het graag voor je. Je kunt 
ze inzetten zo vaak je wilt, bij-
voorbeeld wekelijks om gras te 

maaien of twee keer per jaar 
voor snoeiwerkzaamheden en 
alles daar tussenin. Kies zelf 
welk onderhoudscontract bij 
jou past of vraag ons om advies 
voor jouw tuin. 

STEEDS NATUURLIJKER
De natuurlijke tuin is in opmars. Dat betekent minder strakke lijnen 
en minder bestrating. Naast natuurlijke beplanting bestaat de na-
tuurlijke tuin uit kronkelpaadjes van grind 
en bestrating met grillige oppervlakken 
en vormen. Hout past er ook goed bij. 
Gernell helpt je graag bij het ontwerp en 
de aanleg van een natuurlijke tuin. We 
kunnen je bovendien mooie materialen 
van bestrating, grind en hout laten zien. 
In de tuin van nu, ook in strakke tuinen, 
gebruiken we zoveel mogelijk natuurlijke 
producten, zoals organische meststoff en 
en biologische vijanden, die gangbare 
bestrijdingsmiddelen vervangen. 

REKENING HOUDEN MET WEERSINVLOEDEN
De afgelopen jaren hebben we hele natte, maar ook hele droge pe-
riodes gehad. Gernell kiest er daarom voor om duurzamere tuinen 
aan te leggen. Dat wil zeggen, dat we geen kunstgras meer toepas-
sen en de hoeveelheid bestrating proberen te beperken. Daardoor 
kunnen tuinen het regenwater in natte perioden beter kwijt. Boven-
dien zijn tuinen met veel beplanting in warme perioden koeler dan 
tuinen met veel bestrating. Bij Gernell denken we graag met je mee 
wat voor jouw tuin een praktische en mooie keuze is.

HOVENIERSBEDRIJFmet oog voor detail

eerder alles met de schop en de hand moest 
gebeuren in de tuinen en wij nu de beschikking 
hebben over de modernste materialen? Een 
minikraan en tegel-zuignappen maken het werk 
stukken makkelijker én ergonomischer.

Wist je dat. . .

Gerard en Nell van der Avoird zijn het hoveniersbedrijf 40 jaar 
geleden gestart, tegelijk met het tuincentrum. Na een kleine 20 
jaar later besluiten ze om gezondheidsredenen te stoppen met 
het hoveniersbedrijf. Wanneer dochter Rosalie jaren later een 
relatie krijgt met Marc de Graaf blaast hij het hoveniersbedrijf 
van Gernell in 2011 nieuw leven in. Het werkgebied van het ho-
veniersbedrijf bestaat uit de Noordoostpolder en Zuid-Friesland.

niers het graag voor je. Je kunt 
ze inzetten zo vaak je wilt, bij-
voorbeeld wekelijks om gras te 

voor jouw tuin. 

Wist je dat. . .Wist je dat. . .
www.gernell.nl
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BETROUWBARE 
BESTRATING
Stel, je wilt zelf je tuin aanleg-
gen, maar je ziet op tegen het 
bestraten. Schakel dan de 
stratenmaker van Gernell in. 
Hij is vakkundig en zorgt voor 
een goede basis. Met een de-
gelijke fundering en goede af-
watering heb je daarna jaren 
plezier van jouw bestrating. In 
het tuincentrum laten we je 
graag diverse soorten bestra-
ting zien, waarna we de tegels 
en stenen voor je kunnen be-
stellen en bij je bezorgen. Of 
vraag naar onze bestratings-
gids voor nog meer inspiratie.

MEER LUXE
Tuinen worden steeds luxer. 
We zien dat mensen steeds 
meer mooie materialen willen 
én comfort. Een lichtplan en 
een beregeningssysteem zijn 
hier voorbeelden van, maar ook 
de mogelijkheid om in je tuin 
gebruik te kunnen maken van 
Wi-Fi. De hoveniers van Gernell 
kunnen heel veel zelf en soms 
schakelen we specialisten van 
andere bedrijven in, zoals een 

elektricien. Voor het bouwen 
van een tuinhuis of schuur 
werken we samen met een vak-
kundig timmerbedrijf. Ook voor 
de aanleg van een zwembad 
of zwemvijver hebben we een 
toeleverancier. Gernell kan als 
een aannemer de diverse werk-
zaamheden op elkaar afstem-
men. Vertel ons gerust met wel-
ke luxe plannen jij rondloopt.

DE VRIENDENvan uw tuin

Zelf bestraten of het door Gernell 
laten doen. Het kan allebei

40 JAAR GOED IN GROEN

Gernell duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan? 
Op onze gebouwen liggen 65 zonnepanelen 
en de asbestdaken zijn verwijderd. In de 
kassen gebruiken we energiezuinige tl-
verlichting en buiten werken we met 
ledlampen. Sinds 1997 hebben we een 
waterbassin van 500 m³ dat regenwater 
van de daken opvangt voor het bewateren 
van de planten. Ons streven is om in de toe-
komst gereedschap en machines op fossiele brandstof 
zoveel mogelijk te vervangen door elektrisch materieel. 

Wist je dat. . .

het vakkundige hoveniersteam van Gernell
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MEER 
UITBREIDINGEN
Gernell groeit verder en in 1994 
wordt de kasruimte nogmaals 
vergroot. Een paar jaar later, 
in 1997, is er weer een verbou-
wing nodig. Vanaf dat moment 
beslaan de stenen winkel en de 
kassen samen 2000 vierkante 
meter. 

LEMMER GROEIT EN 
GERNELL GROEIT MEE
In de jaren ’90 komt Lemmer meer op de kaart te staan. Ook groeit 
de naamsbekendheid van Gernell. Lemmer Noord ontwikkelt zich en 
bovendien kopen veel Duitsers een tweede huis in Lemmer. Dit heeft 
een positief eff ect op zowel het tuincentrum als het hoveniersbedrijf.
Veel Duitsers laten hun tuin aanleggen en onderhouden door 
Gernell en de winkelverkopen stijgen mee. 

Wanneer Gernell 10 jaar actief is, worden er 2 kassen bij het bedrijf 
geplaatst, rechts naast de winkel. Door de kassen is er meer ruimte 
om planten en andere producten te laten zien.

TEGENSLAGEN
Rond de laatste uitbreiding 
wordt eigenaresse Nell ziek. 
Ze blijkt een chronische ziekte 
te hebben en aangezien ze de 
motor van het tuincentrum is, 

moeten ze beslissen dat Gerard 
stopt met het hoveniersbedrijf. 
Hij kan zich daardoor richten 
op het tuincentrum en veel van 
de taken van Nell overnemen. 
Korte tijd later belanden Neder-

land en de rest van de wereld 
in een recessie. Mensen heb-
ben geen geld meer over voor 
tuinproducten en Gernell gaat 
een zware tijd in. 

heidetuintjes met veel bielzen dé trend waren in 
de jaren ‘80 en ‘90? Die zware bielzen moesten al-
lemaal handmatig op de kar worden gelegd om 
te vervoeren naar de tuin van de klant. En daar 
aangekomen, kwam er ook weer handwerk aan 
te pas om de bielzen op 
de juiste plek te leggen. 
Een zware klus dus!

Wist je dat. . .

1991 TOT 2001Geschiedenis

te pas om de bielzen op 

1991 luchtfoto van 
Tuincentrum Gernell

MEER 
UITBREIDINGEN
Gernell groeit verder en in 1994 
wordt de kasruimte nogmaals 
vergroot. Een paar jaar later, 
in 1997, is er weer een verbou-
wing nodig. Vanaf dat moment 
beslaan de stenen winkel en de 
kassen samen 2000 vierkante 
meter. 

1996 
asfalteren parkeerterrein

Hemelvaartsdag 1994

1997

Rosalie met vader Gerard aan 
het werk bij de kassa

1994 Gerard en Nell voor de nieuwe kassen

1991 Nell en Gerard voor het 

verbouwde tuincentrum
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GEBRUIKSAANWIJZING
De graszoden kun je zelf leggen of 
de hoveniers van Gernell kunnen 
het voor je doen. Na het leggen, 
is water geven belangrijk. Je geeft 
nooit te veel water. Na 14 dagen 
kun je stoppen met watergeven, 
want anders wordt het gras lui en 
gaat het niet wortelen. Wanneer je 
aan het gras trekt en de zode niet 
meer loslaat, kun je het voor de eer-
ste keer maaien.

VANAF 
1 VIERKANTE METER
Goed om te weten: bel het aantal benodigde 
vierkante meters graszoden altijd op tijd aan 
ons door, zodat we jouw bestelling ’s ochtends 
vers kunnen snijden. Je kunt al vanaf 1 vier-
kante meter bij ons bestellen. Wil je dus een 
hoekje van je tuin aanvullen met een strookje 
gras of heb je een lelijke plek in je gazon, dan 
kun je bij ons terecht, maar natuurlijk ook als 
je een heel gazon van graszoden wilt laten 
aanleggen door onze hoveniers. 

GRASZODENelke dag vers

we jarenlang elke graszodenrol met de hand oprol-
den? Zo zijn er heel wat hectares door onze Gernell-
handen gegaan. Nu hebben we een machine die dat 
voor ons doet. Wel zo makkelijk!

Wist je dat. . .

Zelf graszoden leggen 
of laten leggen

En doorrrr...

Al vanaf de start van Gernell verkopen we graszoden 
van eigen teelt. Inmiddels op 2,3 hectare land. De gras-
zoden zijn leverbaar vanaf maart tot en met november.
Gras moet een jaar groeien, bemest en gemaaid 
worden, voordat de grasmat stevig genoeg is. Er wordt 
dagelijks gesneden, waardoor je dus altijd bent verze-
kerd van een vers product.

KOM
SHOPPENSHOPPEN

gezellig
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GERNELL BLIJFT TREKKEN
Rosalie, de jongste dochter van Gerard en Nell, studeert in Leeu-
warden Retail Management en loopt stage bij diverse winkelbedrij-
ven. Van jongs af aan werkt ze in diverse winkels en ook maakt ze 
heel wat uurtjes thuis 
bij Gernell. Na haar 
afstuderen in 2007 
slaat ze haar vleugels 
uit en gaat werken in 
het bankwezen. Toch 
blijft het bedrijf van 
haar ouders trekken 
en Rosalie gaat zich 
verdiepen in een mo-
gelijke overname van 
het bedrijf. 

CONSUMENTEN-
VERTROUWEN KOMT TERUG
In 2000 start een nieuwe eeuw. Er is veel angst voor een zogenaam-
de ‘millenniumbug’, maar gelukkig blijft die uit. In 2001 wordt de euro 
geïntroduceerd. De recessie is nog steeds gaande. Ook Gernell er-
vaart daar de gevolgen van. Na een paar jaar komt het vertrouwen 
van de consumenten terug en weten ze het tuincentrum van Gernell 
weer te vinden. 

In 2009 krijgt Rosalie verkering 
met Marc de Graaf. Marc heeft 
de HAS gedaan en werkt graag 
buiten. Hij komt uit de Haar-
lemmermeerpolder en  is op 
dat moment in dienst bij een 
vriend met een hoveniersbe-
drijf, dat in het Westland zit. 

Wanneer de relatie aanblijft, wil 
Marc graag dichter bij Rosalie 
aan het werk. 

Hij besluit zelf een hoveniers-
bedrijf te beginnen en in over-
leg met zijn schoonfamilie start 
Marc dit bedrijf in 2011 onder 

de vlag van Gernell. Al snel ko-
men oude hoveniersklanten 
terug naar Gernell. Het lijkt 
alsof de tijd heeft stilgestaan. 
Ook nieuwe klanten weten het 
hoveniersbedrijf te vinden, 
waardoor het al snel levens-
vatbaar is.

steeds meer planten die Gernell verkoopt, biolo-
gisch geteeld zijn? We hebben biologische rozen, 
kruiden en fruitbomen. De gangbare teelt wordt 
trouwens ook steeds duurzamer. Natuurlijke 
vijanden, zoals insecten, worden bijvoorbeeld 
vaker ingezet als gewasbescherming.

Wist je dat. . .
HOVENIERS

TUINCENTRUM TUINCENTRUM

Kaart Karretje.indd   1 15-12-12   17:09

Rosalie 2006

2001 TOT 2011Geschiedenis

NIEUWE START 
VOOR HOVENIERSBEDRIJF

40 JAAR GOED IN GROEN

2006
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LEUKE CADEAUS
In de Streekwinkel vind je heerlijke producten die erg 
geschikt zijn om cadeau te geven voor een verjaar-
dag, jubileum of als bedankje. Kies zelf allerlei lek-
kers uit en wij pakken het mooi voor je in. Of maak 
een keuze uit de pakketten die we al in de winkel 
hebben staan. 

KERSTPAKKETTEN 
‘VAN DE BUREN’
Aan het eind van het jaar kun 
je in onze Streekwinkel diverse 
kerstpakketten vinden. Voor elk 
budget is er wel een leuk pakket. 
Wil jij je medewerkers allemaal 
hetzelfde geven als eindejaars-
geschenk? Je kunt nu al contact 
met ons opnemen hierover, zo-
dat we de gewenste producten 
op tijd kunnen inkopen.

OOK LEVEREN AAN 
‘VAN DE BUREN’?
Heb jij een leuk en lekker pro-
duct dat perfect zou passen 
in het assortiment van onze 
streekwinkel? We komen graag 
met je in contact. Mail naar 
info@gernell.nl en vertel ons 
hoe jij ons aanbod kunt aanvul-
len.

we in de streekwinkel het hele jaar gerookte zalm van 
Smokey and the Grillbandits verkopen? De zalm van dit 
Emmeloordse bedrijf wordt gerookt door de partner van 
onze medewerkster Wendy. Nu je dit weet, smaakt de 
zalm je vast nóg lekkerder!

Wist je dat. . .

‘VAN DE BUREN’Str� kwinkel

veelzijdige kerstpakketten Luxe productenLuxe producten

- Ambachtelijk bereid ijs- Gerookte zalm
- Fruit- en groentesappen- Biologische chips
- Kaaskoekjes
- Zuid-Afrikaanse wijnen- Kruidenwijnen
- Diverse kazen
- Blokzijler Brok
- Biologische drop
- Aioli en bruschetta

Dagelijkse BoodschappenDagelijkse Boodschappen

- Aardappelen
- Uien
- Fruit (appels, pr

uimen, 

   kersen, aardbei
en)

- Thee
- Honing
- Soep
- Scharrelvarkens

vlees en 

   biologisch rundv
lees

- Graaseieren en v
rije 

   uitloopeieren
- Broodbeleg (jam, 
  appelstroop)
- Kant-en-klare soepen

EERLIJKEERLIJKEERLIJKH� rlijk &

‘VAN DE BUREN’ HE
ERLIJKHEDEN

U
IT

DE BUUR
T

Emmeloordse bedrijf wordt gerookt door de partner van 
onze medewerkster Wendy. Nu je dit weet, smaakt de 
zalm je vast nóg lekkerder!

WWW.STREEKWINKELVANDEBUREN.NL
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LEKKER SPELEN
Terwijl jij op het terras geniet van het lekkere 
weer spelen de kinderen met de dieren of op 
de schommel, glijbaan, trampoline of in de 
zandbak. Ook op de traptractors kunnen de 
kinderen hun energie kwijt. Als jullie willen op-
laden, kun je uit de automaten koffi  e, thee of 
een sapje halen. Ook kun je kiezen voor fruit of 
ander lekkers. 

PLUK JE EIGEN BOEKET
In het voorjaar en in de zomer kun je bij ons je 
eigen boeket bloemen plukken. Leuk om dat bij-
voorbeeld met kinderen te doen. In het voorjaar 
kun je zelf je eigen bos tulpen samenstellen. Van 
juni tot oktober kun je bij Gernell je eigen veldboe-
ket plukken. We hebben dan veel verschillende 
soorten bloemen, zoals kaasjeskruid, korenbloe-
men, klokjesbloemen, duizendschoon, margrie-
ten, daglelies, dahlia’s en zonnebloemen. Als je 
wilt, schikken onze vakbekwame bloembindsters 
de bloemen tot een fraai boeket. 

NIET VOEREN
Bij Gernell zorgen we goed voor onze dieren. We stellen het daarom 
erg op prijs als je geen meegebracht voedsel aan de dieren geeft.

we bij Gernell ook miniatuurtractors, 
-shovels en -machines van bekende mer-
ken verkopen, zoals John Deere, Massey 
Ferguson, New Holland, Valtra, Deutz en 
Case? Leuk om je kind cadeau te geven 
voor een verjaardag of zwemdiploma. 
Ook voor kleine harken, schoppen en 
bezems voor kinderen kun je bij ons 
terecht.

Wist je dat. . .

KINDERBOERDERIJ 

PLUKTUINEN 

De Buurthoeve

tulpen en zomerbloemen
PLUK EEN HANDVOL BLOEMEN VOOR SLECHTS 

€ 2,50

DIEREN KNUFFELEN EN AAIEN
Zijn jouw kinderen, kleinkinderen, buurkinderen of oppaskinderen ook dol op dieren? Neem 
ze dan eens mee naar onze kinderboerderij. Vanuit ons tuincentrum loop je via de koffi  e-
corner naar onze kinderboerderij, die gratis toegankelijk is. De geiten, kalkoenen, pauwen 
en kippen lopen los en kinderen kunnen er gewoon tussendoor lopen. De konijnen zitten in 
een open hok onder een overkapping, waardoor kinderen ze kunnen aaien en vastpakken. 

NIET VOEREN
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KERST-STYLING
Vind jij kerst ook altijd zo’n gezellige tijd, maar 
kun je nu al opzien tegen de aankleding van 
jouw zakelijke ruimte? Gernell verzorgt dat 
ter plaatse graag voor je, bijvoorbeeld met 
prachtig versierde kerstbomen en sfeervolle 
kerststukjes. We kunnen alles zelfs in de kleu-
ren van jouw huisstijl stylen. We vertellen je er 
graag meer over.

kamerplanten een boost geven aan je in-
terieur en een luchtzuiverende werking heb-
ben? Dus zowel voor in huis als op kantoor 
zijn kamerplanten welkome gasten.

Wist je dat. . .

BEDRIJFSBEPLANTING

BEDRIJFSTUINEN 

Maak het sf� rvoller met

Onderhoud

Kamerplanten zijn zowel thuis als in organisaties echte sfeer-
bepalers. Gernell kan jouw kantoorpand, school of dorpshuis 
gezellig aankleden met mooie planten of pot-plantcombina-
ties. Wij bespreken je wensen en zorgen dat jouw organisatie 
een eigentijdse uitstraling krijgt.

Bij veel organisaties kan het 
onderhoud van planten nog 
weleens een ‘dingetje’ zijn. Nie-
mand voelt zich er verantwoor-
delijk voor waardoor de planten 
er na verloop van tijd niet meer 
zo fraai uitzien. Dat is jammer, 

want het komt de sfeervolle uit-
straling van de ruimte niet ten 
goede. Gernell kan het onder-
houd van de planten daarom 
verzorgen. Met het onderhoud-
ontzorg-abonnement contro-
leren we regelmatig op luis, 

bemesten we de planten en 
gaan na of ze genoeg water krij-
gen. Informeer gerust naar de 
mogelijkheden voor jouw orga-
nisatie.

ONDERHOUD-ONTZORG-ABONNEMENT

Heeft jouw bedrijf een tuin bij 
het pand, maar vind je het lastig 
om die netjes te houden? Kies 
dan voor een onderhoudsabon-
nement van Gernell. Je bepaalt 
zelf welke werkzaamheden je 
wilt uitbesteden. We kunnen we-
kelijks het gras voor je maaien en 

regelmatig het onkruid wieden, 
maar wil je dat we twee keer 
per jaar komen snoeien en eens 
per seizoen de grasmat verticu-
teren, dan kan dat ook. Stuur 
gerust een mail met je wensen 
naar info@gernell.nl en we ne-
men contact met je op.

VOOR MAAIEN, WIEDEN EN SNOEIEN

kerstaankleding

www.gernell.nl
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DE GROENE 
BELEVING
In 2014 zegt Rosalie haar baan 
op en gaat volledig ‘thuis’ wer-
ken. Wanneer ze Marc leert 
kennen, gaat het balletje sneller 
rollen en in 2016 nemen ze Ger-
nell over. Er volgt een verbou-
wing van de entree, de kassen 
krijgen van buiten een make-
over en Rosalie en Marc voeren 
diverse vernieuwingen door. 
Ze breiden de winkel uit met 
een streekwinkel met produc-
ten uit de buurt. Buiten leggen 
ze pluktuinen aan en starten 
een kinderboerderij. Winkelen 
bij Gernell wordt steeds meer 
een beleving en daarom wordt 
de slogan ‘Gernell, de groene 
beleving’. 

Achter de schermen wordt 
Gernell verder geprofessiona-
liseerd. Alles wordt gedigita-
liseerd en geautomatiseerd, 
zodat elk product eenvoudig 

terug te vinden is in het auto-
matiseringssysteem. In 2020 
bouwt Marc een hoveniers-
studio in het tuincentrum. Hier 
kunnen klanten met hem in ge-

sprek over hun tuinwensen en 
inspiratie opdoen in de show-
tuin. Na 40 jaar is Gernell nog 
steeds springlevend en volop 
in ontwikkeling.

Marc en zijn vader bijna alles zelf kunnen bouwen 
en verbouwen? Tijdens de overname-verbouwing 
haalden ze alles uit de kast, van timmermanswerk 
tot loodgietersklussen.

Wist je dat. . .

2011 TOT 2021Geschiedenis

EEN PROFESSIONEEL 
TUINCENTRUM EN 
HOVENIERSBEDRIJF

40 JAAR GOED IN GROEN

VEELZIJDIGVEELZIJDIGVEELZIJDIGEnorm

Diverse tuinzade
n

Wist je dat. . .

Decoraties volgens de laatste trends

Overname 2016
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Jacob de Moor al sinds maart 1990 bij 
Gernell werkt? Wij hebben zijn 30-jarig 
jubileum dus al mogen vieren! Jacob is al-
tijd te vinden in het tuincentrum en weet, 
bijna, alles. Zo is hij onder andere onze 
vijver-en moestuinspecialist. En natuur-
lijk weet hij alles op het gebied van groen.

Wist je dat. . .

Top

AART
Specialist in bomen 
zagen en houtbouw

TJIBBE
Een hardloper 
met twee rechter 
handen

ANNY
Met haar creatieve hand 
ziet het Tuincentrum er 
inspirerend uit. Altijd 
volgens de laatste trends

HILDA
Ontwerpt de mooiste 
tuinen en heeft haar 
mannenteam goed 
onder de duim

ARJEN
Zorgt voor een strakke 
buitenafdeling en 
goed tuinbeplantings-
advies

RENS
Onze graszodensjou-
wer en altijd in voor 
een geintje

TACO
De ervaren, rustige 
kracht in een hok 
vol hanen

ALINA
Vrolijk en vriendelijk, 
houdt van het werk 
en is ambitieus

WENDY
Zorgt o.a. voor een 
supernette kamer-
planten afdeling 
en een compleet 
vakbekwaam advies

TJITSKE
Met haar brede 
kennis overal 
inzetbaar met 
bovenal een 
groen hart

JACOB
Hèt gezicht van het 
bedrijf voor velen, 
altijd op elk vlak een 
goed advies

NATHALIE 
Veelzijdige meid, die 
de lekkerste Streek-
pakketten samenstelt
(niet op de foto)

TJERRY 
In 2015 begonnen als 
Leerling Hovenier en 
nu onze tuinonderhoud 
topper (niet op de foto)

ROSALIE
Deze eigenaresse 
is een duizendpoot 
op het Tuincentrum, 
biedt een luisterend 
oor voor zowel de 
klant als de mede-
werkers en zorgt op 
sociale media voor de 
leuke creatieve input

MARC
Deze eigenaar is het 
creatieve brein met 
twee gouden rechtse 
handjes waardoor o.a. 
prachtige tuinideeën 
ontwikkeld zijn, is 
graszodenspecialist 
en charmante verko-
per en manager

ONZE HULP
Gewild en heel handig. 
Makkelijk in de omgang.

ERAN
Kamerplanten gek-
kie, nieuwsgierig en 
behulpzaam SIEBE

Zorgt ervoor dat het 
aanzicht van Gernell 
altijd netjes is

GUIDO
Een vrolijke 
stratenmaker met 
gouden handjes

We zijn u graag van dienst.

HET GERNELL-TEAM
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Maandag  9.30 – 18.00 uur

Dinsdag  9.30 – 18.00 uur

Woensdag  9.30 – 18.00 uur

Donderdag  9.30 – 18.00 uur

Vrijdag  9.30 – 21.00 uur

Zaterdag  9.00 – 17.00 uur

1. Een merk miniatuurtractors dat Gernell verkoopt

2. Wat kun je zelf makkelijk kweken?

3. Welk product teelt Gernell al 40 jaar zelf?

4. Hoe heet de jongste dochter van Gerard en Nell van der Avoird?

5. Wie is onze vijverspecialist?

6. Welke werking hebben kamerplanten in een binnenruimte?

7. Welke dieren zijn bij Gernell te koop?

8. Met wat voor show was Gernell een van de eersten in de regio?

9. Wat was een tuintrend in de jaren ’80 en ’90?

10. Wat is de naam van de kinderboerderij van Gernell?

11. Welke afdeling is de laatste jaren verder vergroot?

12. Waarmee maakt Gernell het onder-
houd van je tuin gemakkelijker?

13. Wie kan het onderhoud van je tuin voor je verzorgen?

14. Waar kun je bij Gernell de prachtigste bloemen vinden?

15. Wat is Van de Buren?

16. Welke kleur kom je het meest tegen bij Gernell?

Vul de antwoorden in de hokjes in. Op de rode balk ontstaat het antwoord. Lever dat in of mail 
het naar info@gernell.nl. Onder de goede inzendingen wordt de prijs verloot. Veel succes!

PRIJSPUZZEL De Gernell
WIN EEN WAARDEBON VAN € 40,-

GEMAALWEG 21 8313 PR RUTTEN 0514 - 563 851

06-81430460

WWW.GERNELL.NL

Openingstijden

www.gernell.nl

40 JAAR GOED IN GROEN

De Gernell-generatie van nu: Marc en Rosalie met zonen Thom en Bram

Maak 10 x kans op een waardebon van 40,- van Gernell


