
Ophalen Garantzaden en aardappelen

Ophalen van de bestellingen is op ZONDAGMIDDAG 6 maart 2016.
Van 14.00 uur tot 16.30 uur in het scoutingclubhuis St. Christoforus, aan de
Monnikensteeg 4
Zet deze datum op uw kalender of in uw agenda, want op die MIDDAG moeten de
bestellingen worden opgehaald, een andere mogelijkheid is er niet.

Het bestuur en alle complexvertegenwoordigers

               wensen u alvast een mooi 2016!
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VOORWOORD vanuit het bestuur

Dit keer is ons verenigingsblad goed gevuld met ingezonden stukken van verschillende tuinders! Namens het bestuur kan ik
daar enkele korte opmerkingen aan toevoegen:
 
Terugblik snoei-afval-inzameling
Afgelopen oktober hebben we weer een inzameling van grof snoei-afval georganiseerd. Over het algemeen verliep dit prima en
hebben veel tuinders de gelegenheid genomen om te hoog geworden bomen en struiken flink te kortwieken. We laten het
snoeiafval ophalen door een recyclingbedrijf dat het als groenafval aanbiedt bij het afvalbrengstation van de gemeente.
 
Het tuinreglement en de gemeente
Afgelopen jaar is de keuring op te hoge bomen en struiken aangescherpt. De gemeente Arnhem, van wie we onze tuinen huren,
speelt daarbij een belangrijke rol. Onze complexen liggen in of naast parken, waarvan de uitstraling nauwgezet in de gaten
wordt gehouden. Om op deze prachtige plekken te kunnen tuinieren is een voorrecht, dat ook inhoudt dat onze tuinen er goed
bij moeten liggen. De regels uit ons tuinreglement zijn dan ook gebaseerd op richtlijnen die ons door de gemeente zijn opgelegd
zoals kleurgebruik, de hoogte en grootte van schuurtjes en kassen en (zoals al gezegd), van bomen en struiken. Voor 2016 is
ons verzocht om de grotere coniferen aan te pakken.
 
Oproep Winterklussenteam
Ries van Dijk, een van mijn voorgangers, heeft de volgende oproep geschreven: “Enige jaren geleden hadden wij een actieve
en gezellige werkgroep die in de herfst en winter allerlei nuttige zaken aanpakte. Het is tijd om de draad weer op te pakken!
Daarom zoeken wij enthousiaste tuinders die de handen uit de mouwen kunnen steken. De gedachte is om een halve dag per
week , als de weersomstandigheden niet al te beroerd zijn, rasters en poorten te repareren, leeggekomen tuinen van opgroei-
ende bomen en struiken te ontdoen, illegale bouwsels te verwijderen en het complex op orde te houden. Het samen in de
winterdag bezig zijn schept een band en het houdt je van de straat. De eigen tuin vraagt minder tijd en die kun je dan goed
besteden om de conditie op peil te houden.
Als je belangstelling hebt kun je contact opnemen met de complexvertegenwoordiger of het secretariaat.”
 
Namens het hele bestuur en alle complexvertegenwoordigers wens ik u alvast een mooi 2016!
Saskya Kamps, voorzitter

Biologisch organische mest-
compost van Bio-Kultura

Beste mede-volkstuinders,
Moestuinieren is voor mij hobby, het
zaaien en het wieden, maar zeker ook:
Oogsten! Ik probeer ecologisch verant-
woord te tuinieren met zorg voor bodem
en en bodemleven, zonder bestrijdings-
middelen en kunstmest. Om de bodem
te voeden gebruik ik stalmest, koemest
of paardenmest in combinatie met koe-
mestkorrels, en eigen compost. Het liefst
zou ik stalmest gebruiken van een biolo-
gische boer, maar ik weet niet waar ik dit
kan krijgen.
Dit jaar had ik geen stalmest en heb ik
voor het eerst biologisch organische
mestcompost van Bio-Kultura gebruikt.
Ik ben erg enthousiast over het resultaat.

Hoewel ik niet kan bewijzen dat er een
direct verband is tussen de gebruikte
meststof en mijn prachtige rode kolen,
ga ik het volgend jaar weer gebruiken.
Deze meststof wordt geleverd door Bio--
Kultura in Driebergen en is niet goed-
koop. Maar de voordelen, zoals het feit
dat het vrij is van bestrijdingsmiddelen
en niet op turf-basis is samengesteld,

vind ik belangrijk. Wie meer informatie
over de producten wil kan terecht op de
website: http://www.bio-kultura.nl
Ik heb met het bedrijf contact opgeno-
men. Als er meer tuinders interesse
hebben voor hun producten, loont het de
moeite om in big bags van 1, 1,5 of 2m3
te bestellen en te laten bezorgen. Dan
valt er ook over de prijs en bezorgkosten
te onderhandelen. Daarom wil ik graag
in contact komen met andere moestuin-
ders die ook interesse hebben voor de
producten van Bio Kultura. Als we met
elkaar bestellen zijn we in ieder geval
goedkoper uit. Wie interesse heeft, kan
mij mailen h.mones@planet.nl.
Hennie Mones
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EEN TUIN VOL BESSEN

Een volkstuin kan niet zonder bessen of
je nu een echte moestuin hebt of een
siertuin.
Er zijn tal van soorten: rode, blauwe,
zwarte bessen, kruisbessen, frambozen,
bramen en dan nog gekruiste soorten als
taybessen, loganbessen en jostabessen.
Met deze laatste hybride rassen heb ik
weinig ervaring en blijven in dit artikel
onbesproken.

De bekendste soort is wel de RODE BES.
Deze wordt in het algemeen geteeld als
struik, maar aan de draad geeft de bes
veel fruit en is makkelijker te plukken. De
bessen groeien het rijkst aan zogenaam-
de gesteltakken. De gesteltakken blijven
een aantal jaren de dragende takken. In
de winter worden de zijtakjes tot bijna op
de gesteltakken teruggesnoeid. Op de
overblijvende sporen groeien de besdra-
gende twijgen. Er ontstaat een gesteltak
met langs de hele lengte een rij bessen.
Tijdens de groei kunnen te lang worden-
de twijgen worden teruggesnoeid. "Aan
de lijn" betekent het spannen van drie
ijzerdraden op verschillende hoogte
tussen twee palen tot circa 1,80 cm hoog.

Reken op 1 plant per 1,20 cm waaraan
ongeveer 4 gesteltakken per plant wor-
den aangebonden. Ik heb op een lengte
van 5 meter wel eens 15 kg rode bessen
geoogst. De rode bes is niet veeleisend.
De grond moet veel humus bevatten en
jaarlijks worden voorzien van een bergje
(grof) compost. Een beetje patentkali is
nooit mis. Een nadeel is wel dat de vogels
er dol op zijn; vogelnetten zijn onont-
beerlijk. De bessen zijn tegelijk rijp en
kunnen worden ingevroren of direct
verwerkt bv tot sap. Het ras "Jonkheer
van Tets" is al jaren een aanbeveler.

met meststof voor rododendrons. Ook
voor deze bes geldt dat vogels er verzot
op zijn. De bessen worden niet tegelijk
rijp met als voordeel dat de aanvoer niet
te massaal is maar als nadeel dat je om
de paar dagen moet plukken. Er zijn vele
rassen. Het ras "Chandler" geeft grote
bessen en is vrij laat. Ik maak er vaak
bessensaus van met geleisuiker waarin
citroenzuur zit want de saus is anders
een beetje flauw.

Bij FRAMBOZEN moet je onderscheid
maken tussen zomer- en herfstframbo-
zen. De pluktijd van de laatsten is van
half augustus tot begin oktober terwijl
de zomerframbozen een veel kortere
periode in juli te plukken zijn. De teelt is
makkelijk; de plant is tevreden met een
humusrijke vochtige grond met veel
compost. Om uitdroging te beperken
jaarlijks een flinke hoeveelheid compos-
t/mulch rond de plantvoet strooien.
Frambozen kun je het best tussen draden
telen of en dat is nog beter aan de draad
maar dan netjes aangebonden zodat ze
als soldaatjes naast elkaar staan. De
twijgen worden behoorlijk hoog en
mogen niet afgeknipt worden want de
bloei zit in de toppen. De bovenste draad
moet op wel 1.80 of 2 meter hoog worden
aangebracht omdat de toppen met

De teelt van BLAUWE BESSEN zie je nog
niet zoveel op onze tuinen. Toch zijn deze
bessen makkelijk te onderhouden en erg
lekker ( en duur in de winkel). Deze bes-
sen zijn van Amerikaanse oorsprong
doch verwant aan de bosbes. Blauwe
bessen gedijen alleen goed op zure
grond dus een flinke zak tuinturf in het
plantgat en absoluut geen kalk. Het is
aan te bevelen om rond de struik boom-
schors te draperen. De grond moet voch-
tig blijven dus bij langdurige droogte
goed bewateren het liefst met regenwa-
ter. Snoeien kan beperkt blijven door na
een jaar of drie een enkele oude/slechte
tak bij de grond af te knippen. Bemesten
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vruchten zwaar gaan overhangen. Het
snoeien is verschillend. Zomerframbo-
zen bloeien op de tweejarige twijgen
maar herfstframbozen op de twijgen van
hetzelfde jaar. Bij zomerframbozen wor-
den alleen de afgedragen twijgen afge-
knipt terwijl de herfstframbozen in de
winter geheel bij de grond worden afge-
knipt. Een ander verschil is dat zomer-
frambozen (in mijn ervaring met mis-
schien oude rassen) veel larfjes van de
frambozenkever bevatten terwijl dat bij
herfstframbozen nauwelijks voorkomt.
Gek genoeg heb ik geen vogelvraat ge-
merkt ofschoon dat voor met name zo-
merframbozen wel wordt vermeld. Fram-
bozen worden niet tegelijk rijp en moe-
ten om de dag geplukt worden. Voor
zomerframbozen is het ras "Tulameen"
en voor herfstframbozen het ras "Suga-
na Lubera Primeberry" (grote vruchten,
vrij laat) aan te bevelen.

geknipt. Jaarlijks wordt bemest met
( gedroogde) koemest en mulch rond de
plantvoet.
Zwarte bessen hebben veel last van
meeldauw. Aanbevolen wordt de struik
na de oogst preventief te spuiten met
spuitzwavel. Dit is een natuurlijk product
dat is toegestaan in de biologische teelt.
(De spuit na afloop goed schoonmaken
wegens gevaar van verstopping.)

De ZWARTE BES is een paria onder de
bessen, ten onrechte want ofschoon ze
niet direct te consumeren zijn is het wel
een smaakmaker bij het maken van
dranken, jams en sausen. De zwarte bes
wordt geteeld als struik en wordt wat
dieper geplant zodat een "stoel"ont-
staat met veel gronduitlopers. Het beste
is te planten in een rijke voedzame grond
met veel humus. De bessen worden te-
gelijk rijp. De bloei vindt plaats op de 2e
jaars twijgen. Na de oogst worden de
afgedragen takken zo laag mogelijk af-

De BRAAM is in z'n wilde vorm een woe-
keraar en dus volgens de bepalingen van
ons tuinreglement niet toegestaan. De
veredelde soorten zijn overigens ook
forse groeiers en moeten goed in be-
dwang worden gehouden. De meeste
veredelde soorten zijn doornloos en dat
is wel prettiger werken. Bramen groeien
het best in voedzame humusrijke grond,
dus veel compost en mulch. Ze zijn alleen

te bedwingen door telen aan de draad.
De lange uitlopers behoren goed te wor-
den aangebonden. De bramen groeien
aan de tweejarige takken. Dus de afge-
dragen takken worden na de oogst afge-
knipt.
Dan nog als laatste een stekelige vriend
de KRUISBES. Bij mij is de teelt nooit een
succes geweest. Vermoedelijk komt dat
door de grondsoort. Kruisbessen verlan-

gen een rijke, vochtige en lemige grond
en zandgrond is voor hen kennelijk wat
te mager. Ook is de ideale vorm van de
struik nogal afwijkend: telen op een kort
stammetje met in een kelkvorm de ge-
steltakken die jaarlijks na de winter op
de spoortjes (korte zijtakjes) worden
teruggesnoeid. Voor de liefhebber een
uitdaging.
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In dit artikel is de beschrijving van de
gastronomische mogelijkheden van de
verschillende besproken bessensoorten
beperkt gebleven. Er ligt dus een niet te
missen kans voor de meesterkoks onder
ons om deze leemte op te vullen. De le-
zers zullen je er erg dankbaar voor zijn
denk ik.
Arnhem, herfst 2015
Ries van Dijk
Koopadressen te vinden op internet. Mij
bekend zijn: Fruitbomen.net in Boskoop
en Fruittuin.com in Haaksbergen.
Alle foto's in dit artikel afkomstig van
Wikimedia Commons

Nieuw in het assortiment: de Agria aardappel

Agria is een middellaat ras en is lang
ovaal van vorm. Het is een tamelijk vast-
kokende aardappel met een gele vlees-
kleur. Agria is goed geschikt voor con-
sumptie, chips, puree en frites. Deze
aardappel is matig vatbaar voor Phy-
thofthora in het loof en minder vatbaar
in de knol. Agria is een trage kiemer en
daardoor lang te bewaren. Door de ma-
tige knolzetting geniet poten in opge-

warmde grond de voorkeur. Voorkiemen
kan helpen om de teelt te vervroegen en
zo de phytofthora voor te blijven. Het loof
bestaat uit stevige stengels met een
matig dekkend, steil gewas. Agria is erg
gevoelig voor beschadiging. Daarom
goed laten afharden in de grond, na de
oogst direct goed droogmaken en droog
bewaren. Goed controleren op vocht.
Agria is te verkrijgen in verpakkingen van

± 50 stuks of ± 100 stuks. Bij 100 stuks is
het te planten oppervlakte 20m2, en de
te verwachte opbrengst 40 kilo.
Dit jaar als proef deze geplant en het
resultaat was zodanig dat we hem in de
collectie hebben opgenomen.
Prima smaak en grote opbrengst met
weinig kriel.
Een klein gedeelte van de oogst in het
linkerdoosje op bijgaande foto.

NIET VERGETEN!

Bestellingen inleveren vóór 14 januari
2016!!!
Ophalen van de bestellingen is op
ZONDAGMIDDAG 6 maart 2016.
Van 14.00 uur tot 16.30 uur in het
scoutingclubhuis St. Christoforus, aan
de Monnikensteeg 4, Arnhem
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Van de INKOOPCOMMISSIE 

Via de inkoopcommissie kunt u weer tuinzaden en pootaardappelen bestellen voor het nieuwe tuinseizoen. U gebruikt daarvoor
de bestellijst uit de aan u toegestuurde zaadcatalogus van Garant en de bestellijst van de inkoopcommissie die aan de catalo-
gus is toegevoegd. Mocht u geen catalogus hebben ontvangen, dan kunt u er eentje bij uw complexvertegenwoordiger ophalen.
 
Hieronder nog enige richtlijnen:
 
Garantzaden, 25% korting op alles wat er in de catalogus vermeld staat. Om aanspraak te kunnen maken op korting moet u
voor minimaal   7,50 bestellen en uw bestelling plaatsen via de inkoopcommissie.
 
Voor het bestellen van pootaardappelen kunt uitsluitend gebruik maken van onze bestellijst.
(pootaardappelen uit de zaadcatalogus zijn door ons niet leverbaar).
 
GEWONE POOTAARDAPPELEN.
LADY CHRISTL Zeer vroeg. Dit ras kwam bij een smaaktest als lekkerste uit de bus!
Goede opbrengst, vastkokend, geelvlezig.
 
DORE Zeer vroeg tot vroeg, geelvlezige, rondovale knollen met een bruine schil De gekookte aardappel is kruimig en heeft een
goede smaak.
 
FRIESLANDER Supervroeg ras, vastkokend, helder geelschillig, geschikt voor frites.
 
JELLY Middenlaat, geelvlezig, vrij vast in de kook. Sterk tegen Phytophthora. De opbrengst is zeer hoog, zeer lang bewaarbaar,
een topras.
 
EBA Laat. Goede smaak en goede opbrengst.
 
TEXLA Laat, geelvlezig met rode schil, enigszins bloemig, zeer lang bewaarbaar. Zeer hoge resistentie tegen Phythophthora in
loof en knol.
 
BIOLOGISCH GETEELDE POOTAARDAPPELEN.
Deze pootaardappelen zijn geteeld zonder gebruik te maken van bestrijdingsmiddelen en kunstmest. De leverbare rassen zijn
in de regel behoorlijk sterk tegen ziekte.
AGRIA Middellaat ras, tamelijk vastkokend, zie verder bijgaande beschrijving
 
FRIESLANDER Supervroeg ras, vastkokend, helder geelschillig, geschikt voor frites.
 
RAJA Middellaat, roodschillig, vastkokend en een goede aardappel voor winteropslag.
Pootaardappelen na ontvangst uitpakken en in een doos of kistje leggen en bewaar de pootaardappelen licht(!) en koel. U kunt
ze voorkiemen door ze op een lichte, warme plek te zetten. Plant nooit te vroeg, half april is de beste tijd.
Plantdiepte 6-8 cm, plantafstand minimaal 45 x 45 cm. Geef weinig stikstof, maar wel extra kali ( bijv. patentkali of organische
kali)
Plantuien en sjalotten bij ontvangst zo snel mogelijk uitpakken en op een droge, koele plaats zetten.
 
 
De inkoopcommissie wenst u prettige kerstdagen en een goed tuinjaar 2016 toe!
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Een goed appeljaar

2015 is geen slecht jaar geweest: er viel
voldoende regen en verwoestende ha-
gelstormen zoals die van vorig jaar ble-
ven uit. Wel hadden we een koud voor-
jaar, waardoor alles traag op gang kwam
en wat meer zon tijdens de zomermaan-
den was mooi geweest.

Fig. 1

De appels hebben het dit seizoen uitstekend gedaan m.u.v. van de Delcorf (Fig. 1),
die forse schade opliep a.g.v. de wespenplaag in augustus; vooral de vraatzuchtige
hoornaars waren een probleem. De Alkmene (Fig. 2), die pas begin september afrijpt
had nauwelijks last meer van de wespen en hetzelfde gold voor de Notaris. Beide
rassen gaven een prima oogst. Wel had de laatste meer dan andere jaren last van
kurkstip en glazigheid (Fig. 3 en 4), wat duidt op een tekort aan calcium. Calcium-
gebrek komt veel voor op zure zandgronden zowel bij fruit als bij groenten, dus op
de symptomen ervan moeten we gespitst zijn.

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 3
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De standaard-remedie is bekalken, beter is echter het toedienen van gips (calciumsulfaat), dat i.t.t. kalk (calciumcarbonaat)
goed oplosbaar is en bovendien pH-neutraal is. Gips is niet verkrijgbaar bij de Intratuin of Welkoop. Ik koop het als Bio Gips bij
de Soiltech distributeur in Kesteren http://soiltech.nl/pages/nl/bedrijf/distributeurs.php . Calcium versterkt de celwandstruc-
tuur en heeft daardoor een positief effect op de houdbaarheid van appels en voorkomt het ziektes als kurkstip en glazigheid.
Tenslotte nog even de Bramley’s Seedling (Fig. 5), die we 2 jaar geleden hebben geplant en nu al een fantastische oogst geeft.
Geen goede handappel, maar voor appeltaart is dit zeer Engelse ras onovertroffen!
Rob Hennemann (KW09)              hennemann@itc.nl

Fig. 5

SPAR PARKWEG ONTMANTELD

Het even geduurd maar het is gelukt. De
geschiedenis van de gigantische doug-
lasspar begint al een geruime tijd terug.
Veertien jaar geleden stond de toenma-
lige werkgroep, die leeggekomen tuinen
schoon maakte, in dubio of de boom
omgekapt moest worden of niet. Het was
een fraaie vrijstaande boom die welis-
waar nog niet zo groot was als nu maar
een hele kuif zou zijn. Hadden we hem
maar aangepakt dan zou er veel leed en
inspanning minder zijn geweest. Maar ja
het was inderdaad een fraaie boom. Bij
het beroemde bomendispuut in 2005
werd de boom door de vergadering van
parkweg-tuinders aangemerkt als "ge-
doogd" en niet als "beeldbepalend"
omdat het toch wel een geweldige sta-
in-de-weg werd: veel schaduw en erg
dominant.
De nieuwe tuinders in 2001 Hans en
Dorine vonden het ook een prachtige
boom, een sieraad voor de tuin en gaf

ook nog schaduw en de mogelijkheid er
een schommel in te hangen. Maar ja de
boom werd elk jaar groter zodat Hans
twee jaar geleden besloot de top er uit
te zagen: weg fraaie boom, want een
spar kun je niet snoeien: hij groeit door
met meerdere takken in de top. Dat was
de aanleiding van het bestuur (of was het
een spontane eenmans-aktie?) om er
nog maar een stuk af te zagen en er een
grote nestkast op te plaatsen. De boom
veranderde in een monsterachtige nest-
kastpaal. Nu moet gezegd worden dat er
deze zomer regelmatig twee jonge bui-
zerds bezit hebben genomen van de
boomtop bij wijze van uitkijkpost. In de
jaarvergadering dit voorjaar werd sterk
aangedrongen om de boom dan maar
geheel te kappen en zo werd unaniem

besloten.
Zaterdag 7 november was het dan zover.
Een spontaan gevormd groepje tuinders
inclusief Hans en Dorine, heeft de takken
afgezaagd en op rillen in het bos gelegd.
Nu staat de stam er nog maar die is nog
maar een kort leven beschoren.
Ries van Dijk

Bestellen Garanttuinzaden en
aardappelen

Heeft u geen catalogus gekregen,
omdat u afgelopen jaar niet bestelde?
Bij de complexbeheerders kunt u extra
exemplaren opvragen!

8



In onze Knollentuin

Jubileum en afscheid

Beste medetuiniers, Jeanine en ik gaan afscheid nemen van jullie. We hebben nu 10 jaar een moestuin gehad aan de Bosweg.
Destijds konden we kiezen uit een tuin op de Braamberg of op de Bosweg. Het werd de laatste. En we konden er al in maart op
nadat we ons in februari hadden aangemeld. Dat is nu wel anders met de enorme wachtlijst. De eerst twee jaar hadden we een
moestuin van 150m2. Die we haast moesten ontgingen, zoveel kweek stond er op. Daarna kregen we het aanbod een tuin van
300m2 met een huisje van onze buurvrouw over te nemen. Uit die goed onderhouden tuin konden we gelijk winterbroccoli
oogsten. Ook had ze twee rijen Asperges staan. Omdat de opbrengsten te groot waren (25 kg per seizoen) hebben we na een
paar jaar een rij weggehaald. We kregen het niet weg gegeten en uitgedeeld.
Afgelopen jaren hebben we gezocht naar een woonhuis met veel ruimte er omheen waardoor we ook de moestuin bij huis
konden hebben. Dat woonhuis hebben we gevonden nabij Empe in de gemeente Brummen. We zijn begin december verhuisd.
Daar gaan we in het buitengebied zitten, in een mooie en rustige omgeving. En omdat er ook al een kas bij zit, kunnen we volop
losgaan in het nieuwe groeiseizoen.

Helaas werden we een paar weken geleden ook weer geconfronteerd met een indringer op onze moestuin. Die heeft deze keer
alleen 1 rode kool weggehaald (zie de foto). In het verleden zijn we ook wat andere groenten kwijtgeraakt en is ons tuinhuisje
opengebroken. Daarna heb ik een nieuwe stevige deur gemaakt die nadien meerder braakpogingen heeft doorstaan. Daar zijn
we straks vast van verlost.
Tot slot wil ik jullie nog meegeven hoe het tweede jaar is verlopen met de zoete aardappel. Erg goed kan ik zeggen. Ik had nu
3 planten staan die mij in totaal 11 kg hebben opgeleverd. En omdat ik ze op heuveltjes heb gezet, hoefde ik niet al te diep te
graven (zie de foto). Ook bewaar ik ze nu droog in een warme ruimte en blijven ze vrij goed.
Het complex op de Bosweg lag het dichtst bij ons huis. En het is het mooiste complex, vind ik. Als voormalige keurder ben ik
op alle complexen geweest en kan ik die vergelijking maken. Het is een mooie stek in het aangename park Klarenbeek. We
wensen onze opvolgers en jullie veel tuinplezier toe.
Jeanine en Pieter
Voormalig Bosweg 25
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Moestuincursus 2016

Ook komend jaar is het weer mogelijk de
moestuincursus Creëer je eigen paradijs
te volgen bij BIJ BEST Moestuineducatie.
De cursus start op 27 januari in Velp.
Manon Best, plantenteeltdocente met
bijna 17 jaar een tuin op complex De
Kweek, kan je goed op weg helpen met
het maken van een tuinontwerp en aller-
hande praktische tips.
‘Sinds 1999 heb ik mijn moestuin maar
vanaf 2013 creëer ik mijn eigen paradijs.
Het bestaat uit veel drachtplanten voor
bijen- ik ben ook imker- en tegelijk ook

Broccoli Purple sprouting (meerjarig) janua

ri 2015, 1.50 meter hoog

voedsel voor mijzelf. Het liefst gebruik ik
meerjarige eetbare gewassen zoals
meerjarige broccoli, asperges en minder
bekende bessenstruiken zoals de ho-
ningbes, zodat ik tijd overhoud voor mijn
bijen,

Manon en haar maisplant van meer dan 3

meter hoog (zonder kunstmest gekweekt)

Tuinoverpeinzingen - Nieuwe
column op onze website

Sinds kort zijn op www.volkstuinarn-
hem.nl stukjes met de titel ’Tuinover-
peinzingen' te lezen van Leontien. Ze
tuiniert ook bij de vereniging en doet in
haar tuinoverpeinzingen op een leuke
manier verslag van haar ervaringen in de
tuin.

Heb je ook een bijdrage voor op de web-
site of in de knollentuin?  
Mail die dan naar webmaster@volkstuin-
arnhem.nl

Nog een kerstcadeau nodig?

Het prachtige jubileumboek is nog te koop.
Via de website kunt u extra exemplaren van het jubileumboek bestellen.
Als u op boek(en) kopen klikt, staan alle gegevens al in uw
mailtje en u hoeft het alleen maar in te vullen en op te sturen.
Na ontvangst van de betaling (12,50 Euro + 3,50 Euro verpakking en porto, op
bankrekening NL91 INGB 0001 0631 51 t.n.v. Volkstuindersvereniging Arnhem
overmaken) komt het prachtige boek goed verpakt per post naar u toe.
 

maar …..je kunt bij mij ook leren hoe je
deze eenjarige reuzenmais of een kropje
sla kweekt’
Meer informatie of inschrijven www.
moestuineducatie.nu, info@moestuin-
educatie.nu of 06-33878352 of meld je
aan voor de informatieavond over de
cursus op 11 januari 2016.
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DE VtvA in GRAFIEKEN EN TABELLEN (5) – HOE GROOT ZIJN ONZE TUINEN?

Totale 
oppervlakte van 
tuinen met deze 

afmetingen

Aantal tuinen 
met deze 

afmetingen

De VtvA kent 
tuinen van 300, 

250, 200, 150, 
100 en 75 m2

300 m2300 m2

42.000 m242.000 m2

140140

76.650 m2 76.650 m2 

354
tuinen

354
tuinen

250 m2250 m2

1.750 m21.750 m2

77

200 m2200 m2

10.200 m210.200 m2

5151

150 m2150 m2

21.450 m221.450 m2

143143

100 m2100 m2

1.100 m21.100 m2

1111

75 m275 m2

TotaalTotaal

150 m2150 m2

22

TUIN

TEGEL
WIJSHEID

Deel 5 van een reeks info-grafieken en tabellen over onze vereniging van onze
secretaris Peter van der Gulden.
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Indien onbestelbaar retour naar: Volkstuindersvereniging Arnhem, Postbus 599, 6800 AN  ARNHEM

www.editoo.nl

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
 

E-mail:

secretariaat@volkstuinarnhem.nl

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 2016: Vak D
 
Water aangesloten van ca. 
1 april tot ca. 1 november

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?

Aanhanger/Mest

Beheer aanhanger: binnenkort bekend
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
 

Inkoopcommissie

Karel Latté 06-23457232
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