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Tuin van Carla en Ben is een El Dorado van geniethoekjes

Regio
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Een grote liefde voor wat groeit en bloeit, dat hebben
de mensen in de zomerserie TuinTrots gemeen. Wel
geeft eenieder een zeer persoonlijk invulling aan het
eigen lapje grond, balkon, dakterras of de vensterbank.
De een heeft een serieuze dagtaak aan zijn stukje natuur
en de ander lummelt er wat in rond. Maar het genieten
van en het ook stiekem een beetje trots zijn op het eigen
groen, is de rode draad in de tuinverhalen.

Samen buiten met koffie- en theetijd.

De tuin staat
op springen
De Engelse border rechts is Ben zijn trots

O

veral maak ik tuintjes
van, glimt Carla Limmen uit Wijk aan Zee
enthousiast. Op haar
iPad laat ze enthousiast foto’s zien
van een schaal met bloemen, van
de tuintafel met een wintertafereel
compleet met verlicht huisje en
nog een van de uitbundig bloeiende lidcactussen van haar man Ben.

De tuinpoes.

Om haar heen is in huis en tuin
een El Dorado van kleine geniethoekjes te zien. Er is tijd te kort.
Het begint al bij het tuinhek waar
tegen de groene brievenbus een
klaproos roodbloeiend leunt en de
knoppen van een geelbloeiende
vlinderstruik op knappen staan.
Lopend over het pad naar de voordeur zie je rechts een cactussenhoek en links een klompenhok.
Zitjes, tuinvazen met zorgvuldig
verzorgde zomerbloeiers en 110
bomvolle bloempotten geven de
tuin een huiselijk gezicht. Een
minituin in de tuin met een charmant zitje in een knus overdekt
prieel ligt verscholen achter een
haag met rozenboog. Een plantenkastje maakt het plaatje af.
„Ja, wat een geluk. Onze zoon

vroeg ons om hier bij hem te komen wonen”, legt Ben uit. „Er was
niets dan gras, wat struiken en een
kippenhok.” In een punt van hun
zoons perceel, in de luwte van de
duinen, staat nu een klein ‘vakantiehuisje’ waar ze inmiddels drie
jaar wonen. In het hoogseizoen van
de tuin gaan ze nooit langer dan
zo’n dag of drie van huis. Want het
onkruid groeit stevig door en de
planten moeten verzorgd. „Maar
dat vinden we leuk. Hier is het alle
dagen vakantie, werkvakantie”,
lacht Carla hem toe.
Ben is met tuinen opgegroeid al
hadden ze zelf er thuis geen. „Mijn
familie komt uit het Heemskerkerduin. Als je op bezoek ging, was
het eerst ‘rondje tuinen’ en dan pas
koffie. Maar nooit gedacht dat ik
nog eens een Engelse border zou
aanleggen zoals hier.” Bij Carla was
er niets van dit alles. „Bij mij is het
langzaam gegroeid.” Als haar man
zegt, ‘Je haalde er de verkeerde
dingen uit’, antwoordt ze, ‘Ja, maar
nu niet meer, nu herken ik alles’.
Ze praten in superlatieven over
hun hobby. Hoe prachtig een lidcactus geel bloeit, hoe mooi kleine
oranje bloemetjes op hoge stelen in
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’Hier is het alle
dagen vakantie,
werkvakantie’

Paspoort
Pensionado?s Ben van Limmen
(73- voormalig projectleider bij
een bouwbdrijf) en Carla (72vroeger etaleuse) delen hun
tuinpassie. Ze genieten nu
samen van elke dag vakantie

een briesje dansen, hoe goed de
fuchsia’s het doen en hoe prachtig
de Engelse border erbij ligt.
Van een maandblad heeft Carla
veel opgestoken, maar meer nog
heeft ze in de praktijk geleerd. „In
het echt is het anders. Wat vorig
jaar nog klein was, moet nu gehalveerd.”
Veel vaste planten staan op
springen, dus dat wordt genieten.
Een lievelingsseizoen hebben ze
niet, „We zijn gek op alle seizoenen. De herfstkleuren en het winterwit zijn ook schitterend. Ik
hoop dat we weer een goede winter
krijgen”, verheugd Ben zich op
voorhand.
Heleen Vink

De lidcactus bloeit!
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