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Petra Denie vertoeft vaker op de tuin dan thuis: ,,Je komt hier bij Leeuwenbergh altijd wel iemand tegen.''
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Petra Denie is dol op haar tuin bij de Haagse tuinvereniging Leeuwenbergh. Zo dol dat
ze er vaker is dan in haar huis. ,,Hier ben je onder de mensen. Als je thuis in de tuin
zit, ben je alleen."

Petra en haar vriend hebben de tuin nu 16 jaar. Hij bestaat uit twee delen: een stukje
sier- en een stukje moestuin. In het siergedeelte is het prima toeven dankzij het luxe
tuinhuis met terras en gazon. De begroeiing bestaat uit hortensia's, een palm, een
Japanse esdoorn, maar ook azalea's en diverse kruiden.
Een belangrijk gedeelte is de moestuin, inclusief kas. Hier wordt ﬂink geproduceerd,
vooral voor eigen gebruik. Momenteel zijn de tuinbonen volop in opkomst, maar er
groeien ook rode bieten, paprika's, uien, knoﬂook en radijs. En veel sla. ,,Eigenlijk
alles wat we lekker vinden", zegt Petra. Zij en haar vriend zijn iedere dag op de tuin.
,,We koken en eten hier ook. In het huisje hebben we een fornuis en een koelkast. En
bij mooi weer gebruiken we de buitenkeuken, of de barbecue."
Feitelijk is Petra meer op de tuin dan thuis. Zeker in de zonnige maanden. ,,Ik woon
in een tweekamerappartement, maar ben een zonaanbidster. Dus ik ben veel liever
hier. Buiten. Tussen de vogels. Dit is mijn tweede thuis, misschien wel mijn eerste."
Zij vindt het heerlijk bezig te zijn in de tuin. Al noemt ze hem onderhoudsvriendelijk,
er is altijd wel wat te doen. Het huisje is net opgeknapt, en nu krijgen de tuinstoelen
een kleurtje. Het allerleukste is het sociale van de vereniging. ,,Je komt altijd wel
iemand tegen. En zaterdag help ik in de kantine. Zo ken ik inmiddels alle leden. Hier
heb ik alles wat m'n hartje begeert."
Wilt u uw tuin ook graag in deze rubriek zien schitteren? Opgeven kan via
t.behne@ad.nl

