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ZILVEREN TUINDERS
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In een stralend en groeizaam zonnetje werd op 5 juni
het zilveren jubileum gevierd van Volkstuinvereniging
Schaarsbergen. Het werd een gezellig feest met toespra
ken, cadeaus, lezingen, hapjes, drankjes, en ontmoetingen
met oude en huidige tuinders.
_ang g~led.en werd het houden van een volkstuin gedaan om
net karige Inkomen aan te vullen met gratis zelf gekweekte
groenten. Hoewel de leden van 'De Tuin' ook tegenwoordig
volop genieten van hun oogst, gaat nu ook menig
maaltje onbespoten gezonde voeding naar de
buren, vrienden en familie.
Tot voor kort was soms wel eens een kavel grond
te huur voor nieuwe tuinders. Anno 2010 is elk
plekje verhuurd voor ruim € 50,- per jaar met een
toeslag van € 12,50 voor het waterverbruik . Want
mesten, sproeien en schoffelen hoort immers bij
het tuinieren.
"Het is niet alleen het kweken van je eigen voed
sel, dat zo plezierig is. Het is ook dat gevoel van
saamhorigheid met de andere tuinders, het praatje,
de hulp, de adviezen aan elkaar. Maar ook dat
heerlijke gevoel van ontspannen, loslaten van de
sores, één zijn met de aarde, het directe contact met de
natuur." Dat zegt Lies Bloema, een van de circa 40 enthou
siaste leden van de vereniging. Ze komen overal vandaan,
die leden. Zowel uit ons dorp als uit de Hoogkamp, maar
ook uit Arnhem Zuid. Toch zijn er 6 complexen met volks
tuinen in Arnhem, zoals bij de Parkweg. Maar 'de Tuin'aan
de Kemperbergerweg achter Casa Nova spant de kroon.
Dat bleek nog eens bij de viering van het 25-jarig bestaan.
Voorzitter Ton Jansen opende het feest, waarna oud-wet
houder Kuiper het woord kreeg. Hij had in 1985 de opening
van het complex verricht als loco-burgeneester van Arnhem.
Ook de huidige wethouder Margreet van Gastel, zelf houder
van een volkstuintje, hield een mooie toespraak. Een bron
zen jubileumplaquette, ontworpen door tuinlid Deva Jansen,
werd onthuld. Dirk Gaasbeek, voorzitter van Volkstuinvereni

ging Arnhem, bood zijn felicitaties aan
en overhandigde enkele vogelkastjes
als cadeau. Een informatieve lezing
van Marry Foeikei: 'Zin en onzin van
kruiden' stond ook op het programma ..
Als blijvend symbool van het jubileum
werd vervolgens een walnotenboom

(Juglans regia) geplant.
Harde noten werden niet gekraakt,
integendeel. In de zonovergoten tuin
waren bijzondere muziekinstrumenten
te horen, gemaakt van kalebassen. Er
waren mooie informatiekramen van de
biologische Tuinvereniging Elderveld,
van de Vlindertuin aan de Parkweg en
van 'kruidenvrouwtje' Marry FoeikeI.
Gezellige muziek klonk over het terrein
en dankzij veel Schaarsbergse spon
sors van het jubileum genoot iedereen
van de taarten, de drankjes en ander
lekkers. Tuinlid Rini de Bruin had de
handen vol aan de catering.
De jaarlijkse open dag in augustus
vervalt dit jaar. Gelukkig hebben de
vele bezoekers bij het zilveren jubileum
al kunnen ervaren hoe plezierig het is
om een eigen volkstuin te hebben. Na
afloop van dit geslaagde jubileum kreeg
elke bezoeker een informatief recep
tenboekje van VTV Schaarsbergen :
'Van Kemp naar keuken'. Voor € 5,50
zijn er misschien nog enkele te koop
bij molen de Kroon in Klarendal . Meer
weten over deze prachtige vereniging
in Schaarsbergen? Kijk op WWW.vtv
schaarsbergen. nl

