en er is voldoende ruimte om die op
te bergen. Tegenwoordig hebben alle
leden een gecertificeerde sleutel van
het toegangshek, zodat het bestuur ook
precies weet wie er een sleutel heeft.
Onbevoegden kunnen er dus niet in. Er
is sinds kort ook een mooi nieuw toilet
(speciaal voor de dames!) ook alweer
gebouwd door de heer Jansen zelf.
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OPEN DAG VOLKSTUINEN

U bent er waarschijnlijk al heel dikwijls langs gekomen, lopend,
met de auto, de fiets of wandelend met de hond. We bedoelen
het volkstuinencomplex aan de Kemperbergerweg achter de
Casa Nova huisjes en tegenover bakker Reijnen. Die tuinen
liggen daar al 24 jaar en worden met veel toewijding bewerkt
door echte liefhebbers van tuinieren.
Op zaterdag 22 augustus hield de volkstuinvereniging
Schaarsbergen voor de vierde keer een open dag. Die dag
was bedoeld voor de eigen leden om familie en vrienden mee
te nemen, te laten zien wat ze allemaal doen in die tuinen,
maar ook om gezellig bij elkaar te zitten en eens wat tijd
voor elkaar te hebben. Dat gebeurde dan ook op een groot
terras bij de ingang van het complex. Maar ook inwoners van
Schaarsbergen en nieuwsgierige buitenstaanders waren die
dag van harte welkom. Zo ook de redactie van de Dorpskrant.
Om er echt iets feestelijks van te maken waren er hapjes in de
vorm van lekkere quiches, gemaakt met ingrediënten uit de
eigen tuinen en was er ook groentesoep van eigen groente.
Ook de drankjes ontbraken niet. Het zag er daardoor allemaal
heel vriendelijk en ontspannen uit.
Er liggen groenten- en bloementuinen of combinaties daarvan.
De percelen zijn 150 m2 en soms is het mogelijk een dubbel
perceel te huren. Het is gemeentegrond, die wordt gepacht
door de vereniging. Deze maakt deel uit van de Stichting
Samenwerkende Volkstuinen Arnhem. In totaal
kent de stad Arnhem zes van deze complexen.
In Schaarsbergen zijn relatief veel dames lid,
waarschijnlijk omdat de zanderige grond hier zacht
is en daardoor wat gemakkelijker te bewerken.
Het bestuur bestaat uit een voorzitter,
penningmeester, secretaris en twee leden. Eén
keer per jaar is er een algemene ledenvergadering.
Er zijn 35 leden en 30 tuinen. De leden komen
overal vandaan, van de Geitenkamp, Arnhem
Zuid, Elderveld, Oosterbeek en zelfs ook uiL ..
Schaarsbergen.
Eén keer per jaar wordt alles bemest, maar de
bloemen en groenten worden niet bespoten.

Op die open dag spraken we met
voorzitter Ton Jansen en penningmeester
Marco Halman. Met trots vertellen ze
beiden over het complex. De heer
Jansen steekt veel tijd in het onderhoud
en de hele organisatie. Toen hij er zeven
j aar geleden begon lag er nog een vieze
oude mesthoop en stond er een rij lelijke
coniferen. Met subsidie van de gemeente
is toen de grond eerst glad gemaakt en
is er vervolgens een mooie beukenhaag
geplant. Ook als er nu nieuwe mensen
komen wordt de grond mooi schoon en
glad gemaakt. Daarvoor heeft de heer
Jansen een oude freesmachine gekocht,
deze helemaal uit elkaar gehaald,
schoongemaakt en weer in elkaar gezet.
De grond wordt aan een nieuw lid voor
minimaal een jaar verhuurd en de kosten
bedragen dan 56 euro per jaar. Daar
komt dan nog de borg bij van 50 euro,
die over twee jaar wordt uitgesmeerd.
De kosten voor het gebruik van water
bedragen 12.50 euro per jaar. Iedereen
maakt gebruik van eigen gereedschap

Volgend jaar - op 5 juni 2010 - wordt
het 25-jarig jubileum gevierd. Het is
een vurige wens van het bestuur en de
leden om op dat moment ook stroom
te hebben op het complex. Er wordt
daarom een verzoek ingediend bij de
gemeente voor een zonnepaneel, zodat
op milieuvriendelijke wijze in die behoefte
kan worden voorzien.
Duidelijk trots is de heer Jansen op het
feit dat alle percelen bezet zijn en dat er
zelfs sprake is van een kleine wachtlijst.
Als tuinen verwaarloosd worden, worden
de huurders met zachte drang gemaand
te vertrekken. Soms kan een huurder
door persoonlijke omstandigheden een
jaar geen tijd steken in de tuin. Dan wordt
er naar een oplossing gezocht. Zo is er
een perceel vol met zonnebloemen. De
gedachte van de heer Jansen , die ook
als vrijwilliger voor de Zonnebloem werkt,
was om de deelnemers aan de jaarlijkse
tocht daar een exemplaar van te geven.
Hij twijfelt er echter aan of dat lukt. De
meeste bloemen zullen in september wel
uitgebloeid zijn.
AI met al een heel aardige en goed
geleide vereniging. De mensen wisselen
kennis met elkaar uit, geven elkaar
restanten zaad en producten die ze
over hebben, komen elkaar tegen op de
"mestdag" en op dagen zoals vandaag.
In de loop van de tijd zijn er op die
manier echte vriendschappen ontstaan.
Het is buitengewoon aard Ig om een
wandeling tussen al die tuinen door te
maken. Wanneer je van planten, struiken,
bloemen en groenten houdt, kijk je echt
je ogen uit. Ik vond het daarom bijzonder
leuk er een kijkje te nemen en kan me
goed voorstellen, dat het heel prettig kan
zijn zo'n stukje grond te bewerken. Ik heb
weinig verstand van tuinieren en veel te
weinig tijd, maar kwam wel bijna in de
verleiding ...

