
Beste Tuinder,

In anderhalve week tijd zijn eind mei en begin juni verschillende tuinhuisjes en
schuurtjes op onze complexen in brand gestoken.
Eind mei zijn rond 4:00 uur 's ochtends twee branden gemeld op complex de
Parkweg. Op 5 juni is er om 6:00 uur weer een brand gemeld op de complex de
Kweek en een om 8:30 uur op complex de Parkweg. Daarvan zijn er 4 volledig
afgebrand en alles wat er in zat is verloren gegaan. Dit is ontzettend vervelend
voor de betrokken tuinders. De kans bestaat dit binnenkort opnieuw zal gebeu-
ren.
Let u daarom a.u.b. op verdachte personen en situaties op de complexen, vooral
als u vroeg op de tuin bent. De politie is op de hoogte van de branden (er is
aangifte gedaan). Bel zo nodig de politie als u denkt iemand op heterdaad te
betrappen. Ook het bestuur hoort graag wat er speelt. Kunt u daarom relevante
informatie doorgeven aan uw complexvertegenwoordiger en / of het bestuur
(secretariaat@volkstuinarnhem.nl)?
Berg verder zo min mogelijk kostbaarheden op in de tuinhuisjes en neem
overbodig en duur gereedschap mee naar huis! Dit ook in verband met vandalis-
me en inbraak, waar onze complexen al langere tijd mee te kampen hebben.
We zullen hier binnenkort nog verder over communiceren.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de
Volkstuindersvereniging Arnhem

Afgebrand schuurtje op de Parkweg.

Foto: Erik de Vries

Oproep: inzamelingsactie tuin-
gereedschap en hulp bouwen

"Vanuit de vereniging zijn er al geluiden
vernomen om een inzamelingsactie te
organiseren om de gedupeerde tuinders
van gereedschap te voorzien en hulp te
bieden om de schuurtjes opnieuw op te
bouwen. Mocht u hieraan een bijdrage
willen leveren, meldt dit dan bij ons se-
cretariaat of uw complexvertegenwoor-
diger."
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In onze Knollentuin

Voorwoord van de voorzitter

Onlangs werden de secretaris en ik gebeld door een journalist van De Gelderlander. Hij wilde van alles weten over onze
wachtlijst: hoe lang die was, wat we deden om de wachttijd te verminderen en waarom zoveel mensen eigenlijk zo graag een
volkstuin zouden willen. Onze respectievelijke antwoorden zijn over het algemeen heel adequaat weergegeven in twee artike-
len in de krant, waarvan de meest uitgebreide is na te lezen op onze website.
 
Waarom zouden zoveel mensen tegenwoordig weer interesse hebben in een volkstuin? Toen ik me in 1999 aanmeldde stonden
er overal tuinen leeg, er waren zelfs delen van complexen teruggegeven aan de gemeente. Nu proberen we als bestuur samen
met de gemeente te zoeken naar mogelijkheden om onze complexen weer uit te breiden. Mocht dat gaan lukken, dan krijgen
de complexvertegenwoordigers het nog drukker. Dat is niet zo wenselijk en iets waarover we in de afgelopen Algemene Leden-
vergadering (ALV) al hebben gesproken.
 
In de tijd dat ik lid werd, bestond onze vereniging nog merendeels uit oudere, vaak gepensioneerde leden. Tuinders van de
oude stempel die vaak dagelijks op de tuin te vinden waren, elkaar ook opzochten en bij zich voordoende klussen er gezamen-
lijk de schouders onder zetten. Het verenigingsgevoel was groot. We zien op elk complex nog wel een paar voorbeelden van
deze oude garde die langzamerhand fysiek niet meer kan opdraaien voor de algemene werkzaamheden. Op de afgelopen ALV
hebben we van gedachten gewisseld over mogelijkheden om hiervoor oplossingen te bedenken. Bijvoorbeeld per complex een
klussenteam dat twee keer per jaar het complex aanpakt. Een van mijn voorgangers wist te vertellen dat er met name in de
winter veel werd gedaan: leeggekomen tuinen opschonen, midden paden verbeteren, grof snoeiwerk. Dan is het ook rustig op
je eigen tuin dus alle tijd voor algemene hulp. We gaan dit jaar daar zeker mee aan de slag.
 
Als bestuur komen we rond de verschijningsdatum van deze Knollentuin ook langs op alle complexen. We zullen dan speciaal
kijken naar de stand van zaken op de tuinen van de nieuwe leden. Dan is de juni-tuinkeuring al langs geweest met eventuele
opmerkingen. Mocht u om de een of andere reden niet voldoende op de tuin hebben gewerkt, geef ons of de complexvertegen-
woordiger dat door! Voor mensen die een tuin hebben die van buitenaf heel moeilijk is te beoordelen door de tuinkeurders,
bijvoorbeeld door een hoge buitenhaag, is het raadzaam om contact op te nemen met de complexvertegenwoordiger. Deze kan
dan alvast een kijkje nemen of melden wanneer de commissie komt en de tuinder voor dat moment uitnodigen om het toe-
gangshek te openen.
 
Ik wens u allen weer veel tuinplezier en een goede oogst!
 
Saskya Kamps, voorzitter

MELDPUNT GEMEENTE
ARNHEM

 – voor omgewaaide bomen of boom-
takken, onbegaanbare zandpaden,
kuilen in de paden, illegaal gestort
afval, etcetera. Telefonisch meldpunt:
0900-1809
Digitaal meldformulier: http://www.
arnhem.nl/Wonen_en_leven/
Melding_openbare_ruimte

OPROEP

Wil iedereen zijn huidige e-mailadres
doorgeven aan het secretariaat?
secretariaat@volkstuinarnhem.nl
We hebben van veel leden bij het lid
worden wel een e-mailadres ontvangen,
maar vaak is dit niet meer in gebruik. Bij
calamiteiten willen we graag iedereen
snel kunnen bereiken.

Bestuurslid / Hoofd Tuinkeu-
ringen gezocht.

Het bestuur van VTVA is op zoek naar een
verenigingslid die de taak op zich wil
nemen van Algemeen Bestuurslid /
Hoofd Tuinkeuringen. Deze taak houdt
in: de tuinkeuringen die 4 x per jaar
plaatsvinden, inplannen en als contact-
persoon optreden voor de tuinkeurders.
De keuringsrapporten administreren en
gevolgen (brieven, telefoontjes) verzor-
gen. Als Bestuurslid is het Hoofd Tuin-
keuringen maandelijks aanwezig op de
bestuursvergaderingen (10 x per jaar, 
behalve maanden juli en augustus) en op
de Algemene Ledenvergadering. Aan-
melden kan via secretariaat@volkstuin-
arnhem.nl
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DE VtvA in GRAFIEKEN EN TABELLEN (4) – WAAR WONEN WIJ?

  Wijken met veel 

  leden van de VtvA

  Overige wijken

 PA  Parkweg

 B R  Braamberg

 C R  Cattepoelseweg

 B O  Bosweg

 K W  Kweek

87% van de tuinders woont op 
loop- of fietsafstand van zijn tuin
 
 1 Klarendal 18%
 

 2
 Paasberg

  Angerenstein
  Molenbeke 

13%

 

 3 Sonsbeekkwartier
  Sint Marten 13%
 

 4 Geitenkamp
  Monnikenhuizen 11%
 

 5 Spijkerkwartier
  Boulevardkwartier 9%
  

 6 Alteveer
  Cranevelt 8%
 

 7
 Guldenbodem

  Burgemeesterswijk
  Transvaalbuurt 

7%

 

 8
 Hoogkamp

  Sterrenberg
  Heyenoord 

4%

 
 9 Centrum 4%
 
  TOTAAL 87%

Zo strak als bij Bennie dat kennie.

Hoi Ik ben Mark Bosch en heb een tuin op de bosweg 21
Ik wil graag dat jullie een keer de tuin van Bennie tuin 23 in het zonnetje zetten.
Vandaar dat ik foto's heb gemaakt voor in het blad de Knollentuin.
Bennie heeft zijn tuin als een van de weinige op dit complex altijd zo prachtig bij
liggen.
Soms zou je willen dat een ieder zijn tuin zo mooi bij hield.
De volkstuinliefde spat ervan af.
Ik zeg altijd maar:
Zo strak als bij Bennie dat kennie.
Met vriendelijke groet,

Mark Bosch

Deel 4 van een reeks info-grafieken en tabellen over onze vereniging van onze
secretaris Peter van der Gulden.

TIP

Enkele nieuwe tuinders hebben een
verwaarloosde tuin aangenomen.
Mocht het onkruid toch de spuigaten
uitlopen: maai dat deel van de tuin zeer
kort af en bedek het met plastic of
(liever nog) een laag kranten of kar-
ton, verzwaard met stenen.
OP die manier heeft het onkruid geen
kans om uit  te zaaien naar de rest van
de tuin en buurtuinen.

Tuinreglement en nieuwe plat-
tegronden 

Het tuinreglement (onder het tabblad
Reglement+statuten) is na te lezen op
onze website.
Binnenkort worden ook de nieuwe plat-
tegronden op de website gepubliceerd.
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Indien onbestelbaar retour naar: Volkstuindersvereniging Arnhem, Postbus 599, 6800 AN  ARNHEM

Aanhanger/Mest

Beheer aanhanger: Maya Boer 06-18025112
Mest: Erik Wijers 06-139 329 68
Mest: Gerard Meeuwsen 06-202 662 56
Paardenmest: Linda Smulders
(pa Matthijssen) 06-248 392 95

Complexbeheerders

Bosweg, hoek Hommelseweg:
Ton Miltenburg  4427293
Braamberg: Kemal Colgecen 06-53672118
Cattepoelseweg: Gerard Wiggers 4431286
De Kweek: Anton Minkman 06-43949321
Parkweg: Erik de Vries 06-50478618
 

Dagelijks Bestuur

Voorzitter: Saskya Kamps
voorzitter@volkstuinarnhem.nl
Secretaris: Peter van der Gulden
secretariaat@volkstuinarnhem.nl
Ondersteuning secretariaat/bestuur:
Ellis Hettinga
Penningmeester: Anjo de Jong
penningmeester@volkstuinarnhem.nl
Alg. Bestuurslid/tuinkeuringen: vacant
 
 

Inkoopcommissie

Karel Latté 06-23457232

De vereniging op internet:

www.volkstuinarnhem.nl
http://twitter.com/volkstuinarnhem
 
Redactie verenigingsblad
De knollentuin verschijnt 4x per jaar.
Oplage 425 stuks.
 
Bijdragen voor de Knollentuin zijn zeer
welkom.
Stuur ze per e-mail naar
redactie@volkstuinarnhem.nl
Inleveren vóór 1 maart / 1 juni /
1 september / 1 december
 

Inschrijven nieuwe leden
en informatie

U kunt bellen naar de
verenigingstelefoon
of bezoek onze website.
Hier vindt u alle informatie en kunt u zich
direct inschrijven. Kandidaatleden
worden uitgenodigd voor een
infomatieavond waarbij u ook
uw wensen kenbaar kunt maken.
Toewijzing gebeurt in volgorde
van aanmelding.
 
Aardappelaanduiding 2015: Vak C
 
Water aangesloten van ca. 
1 april tot ca. 1 november

E-mail:

secretariaat@volkstuinarnhem.nl

Secretariaat, correspondentie

Adreswijzigingen en overige
correspondentie
kunt u richten aan het secretariaat
van de vereniging:
 
Volkstuindersvereniging Arnhem
Postbus 599
6800 AN  Arnhem

Telefoon bestuur

06 252 004 36
Via deze weg (en ook via eMail) kunnen
zaken van algemeen belang met een
bestuurslid worden besproken.
Individuele zaken kunt u in eerste
instantie  opnemen met de
complexvertegenwoordiger.
De bedoeling is dat u de voicemail
inspreekt waarna op korte termijn,
zo mogelijk dezelfde dag, met u
telefonisch contact zal worden
opgenomen.

Wie wat waar?
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