‘Kijk hoe ik woon’

‘We zitten niet
achter de geraniums’
Ze zeggen wel eens dat je aan de boeken in de boekenkast de bewoner kunt
(her)kennen. Geldt dit ook voor de tuin? Dan zouden we de bewoners van Den Balmerd
Staete in Beuningen vriendelijk, verzorgd en functioneel kunnen noemen. Zelf vinden
ze in ieder geval dat hun tuin, en daarmee ook de entree, er netjes en bloeiend uit moet
zien. Overigens gaat dit niet zonder de nodige discussies: de één is dol op Afrikaantjes,
de ander gruwelt ervan…

H

et seniorencomplex bestaat nu ruim
twaalf jaar. De bloemen die er oorspronkelijk in stonden noemden ze ‘onkruidrozen’. Dan maar liever zelf de handen uit
de mouwen steken. Dat was het begin van ‘De
Groene Vingers’, de tuincommissie bestaande uit
Jan Albers, Geert Lyon en Henk van Gisteren.
Zij schoffelen, snoeien en sproeien al jaren dat
het een lust is. Geert: ‘We zijn elke twee weken
zo’n twee uur in de tuin bezig.’ Henk vult aan:
‘Dat is het gewone onderhoud, maar daarnaast
snoeien we twee keer per jaar.’ Jan: ‘In het begin
pootten we allemaal éénjarige bloemen. Een hels
karwei, vreselijk duur en erg onderhoudsintensief.’ Inmiddels is er een basis van vaste planten
in het perk gezet, zodat het altijd mooi groen is.
De rand bestaat uit een haag van buxusplantjes,

‘Jan, dat ziet er weer mooi uit!’
die zelf zijn gestekt. En in het midden pronkt een
heuse kerstboom. Verder zetten ze er losse seizoensbloeiers tussen, op kleur gekozen.
Boven:  v.l.n.r.:
Jan Albers, Jo Busser,
Mia en Geert Lyon.

Beweging en buitenlucht
Dat dit tuintje er mooi uitziet is prachtig,

maar het blijkt de bewoners van Den Balmerd
Staete nog veel meer op te leveren: beweging,
buitenlucht, contact en zich nuttig voelen.
Henk: ‘Het kost wel veel inspanning maar we
zijn lekker samen aan het werk.’ Jan: ‘En we
krijgen nog complimenten ook. Andere bewoners komen met de handen in de zakken langs
en roepen: “Ha Jan, dat ziet er weer mooi uit!”
Geert: ’Ik heb niet echt groene vingers, maar
vind het wel fijn om nog iets voor anderen te
kunnen betekenen.’
Bloeiende doorstart
Voor hen persoonlijk is dit tuinieren dus een
stuk zingeving. De andere bestuursleden van
de bewonersvereniging, waaronder Mia Lyon
en Annie Ermers, leveren ook een wezenlijke
bijdrage aan deze gemeenschap. Zij knappen de ontmoetingsruimte op, schrijven een
nieuwsbrief, zorgen voor dart- en bingoavonden, koffie-uurtjes, een smartlappenkoor, etc.
Wie op zoek is naar een ‘bloeiende doorstart’
in zijn leven, kan dus bij deze mensen inspiratie op doen. In Den Balmerd Staete staat
daar het prachtige ronde bloemenperk aan de
hoofdingang symbool voor.

