
- Parkweg: op de parkeerplaats aan de ziekenhuiszijde, bij de hoofdingang
- Kweek: op de parkeerplaats
- Cattepoelseweg: aan het eind van het pad van de koeweide (bij tuin 24)
- Braamberg: op de parkeerplaats vooraan
- Bosweg: bij de hoofdingang aan de Bosweg
De verzamelplekken worden herkenbaar gemaakt met afzetlint en er zal iemand
staan om het snoeiafval aan te nemen. Een goed moment om uw hagen, struiken en
bomen weer eens heel goed te snoeien of geheel weg te halen!
 
Fruitbomen mogen van ons tuinreglement maximaal 3 meter hoog zijn, struiken 2
meter en eigen hagen 1,5 meter.

AFVOER SNOEIAFVAL op ZONDAG 22 oktober 

Eén maal in de twee jaar zamelen we GROF snoeiafval in: dikke takken, stobben
en stammen!
Ander groenafval dient u zelf te composteren of af te voeren.
U kunt uw snoeiafval brengen van 12:00 tot 17:00 uur op de volgende plekken:

Verzamelpunt Braamberg

De verzamelpunten zullen de dezelfde zijn als voorafgaande jaren, met uitzondering
van de Braamberg. In overleg met Chris van Schalkwijk, opzichter van de werkzaam-
heden aan de straten in Sint Marten en Sonsbeekkwartier, hebben we die inzamel-
locatie verplaatst van de parkeerplaats bij de tuinen 16 en 17 (dan nog in gebruik
voor opslag van de straatwerkers) naar de strook aan de overkant van de weg nabij
de tuinen 38 en 39 (zie afbeelding hier rechts).

VERBODEN TE STORTEN IN HET BOS

Vanuit verschillende kanalen wordt gemeld dat tuinders hun tuinafval in het
bos naast de complexen storten. Dit is uiteraard verboden en wordt door de
gemeente beboet met minimaal   140,- Bovendien wordt de hele vereniging hier
op aangesproken. Niet meer doen!

BUITENHAGEN

Wat de buitenhagen van de complexen
betreft: de gemeente laat middels aan-
besteding de hagen twee maal per jaar
aan de buitenzijde en de bovenzijde
snoeien door een extern bedrijf. De bin-
nenzijde valt onder onze eigen verant-
woordelijkheid. Afgelopen zomer is het
door de gemeente ingehuurde bedrijf
ernstig in gebreke gebleven en zijn de
buitenhagen niet of slechts ten dele ge-
snoeid. We hebben dit gemeld bij de
gemeenteambtenaren. Ons is beloofd
dat de snoeiwerkzaamheden in het na-
jaar door een ander bedrijf zullen worden
overgenomen.

Voor vacatures kijk

op pagina 2!!!
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In onze Knollentuin

Van het bestuur

Allereerst betreurt het bestuur het overlijden van complexvertegenwoordiger Kweek / bestuurslid Anton Minkman, begin au-
gustus. Elders in dit blad leest u een In Memoriam.
Het tuinseizoen van 2017 was absoluut een van de beste van de afgelopen jaren. “Wie nu geen goede oogst heeft, heeft echt
iets verkeerd gedaan” werd door een van de bestuursleden opgemerkt. Uw voorzitter overwoog de aanschaf van een tweede
diepvrieskist. Een droge junimaand gaf alle zaaigoed gelegenheid om tot volle wasdom te komen zonder door de slakken op-
gepeuzeld te worden –zoals vorig jaar- en daarna was de regelmatige regen goed voor een zeer groeizame zomer. Ook onder-
weg in de trein viel mij eind augustus op hoe groen de weilanden er bijlagen. Normaliter is alles dor en geel in deze maand. Nu
leek het wel mei!
Verder in dit nummer treft u een aantal huishoudelijke mededelingen aan.
Veel tuinplezier komend najaar.

WALNOTEN

Een aantal tuinders, waaronder de voor-
zitter, heeft een walnotenboom op de
tuin. Op zich wordt deze soort onder de
fruitbomen gerekend, maar het is een
lastige boom in meerdere opzichten. Al-
lereerst scheidt de boom (zowel het
wortelgestel als takken en bladeren) een
stof af die de groei belemmert van de
gewassen in de buurt, wat in een moes-
tuin niet echt handig is. Wat snoeien
betreft, moet een walnoot jaarlijks zo
rigoureus geknot worden om reglemen-
tair toegestaan te blijven, dat er nauwe-
lijks sprake is van vrucht dragen. Op zich
kan de boom tegen stevige snoei (meer
dan 50%) tussen juli en november maar
de vraag is wat je aan een walnotenboom
hebt die geen noten geeft. We zijn al op
het spoor van dwergsoorten die minder
hard groeien, maar de overlast van de
groei-belemmerende stof blijft dan wel.
Uw voorzitter zal dit jaar i.i.g. de walnoot
kappen.

VACATURES

Voor het komend jaar zoekt het bestuur
een aantal nieuwe tuinkeurders. Tuinen
keuren kost een vrijwilliger 4 x per jaar
ca. 2,5 uur. Met een medetuinder wordt
per jaar 4 x een complex (nooit het eigen
complex) bezocht, waarbij men wordt
rondgeleid door de vertegenwoordiger
of een vrijwilliger. De tuinkeuring is ge-
baseerd op het tuinreglement (link:
http://inonzeknollentuinwebeditie.blogs-
pot.nl/p/reglement-en-statuten.html ).
In de Algemene Ledenvergadering 2018
zal secretaris Peter v/d Gulden regle-
mentair aftreden. Zijn tweede termijn
van 3 jaar zit er dan op. We zijn daarom
op zoek naar een nieuwe secretaris, die
ca. 15 uur per maand tijd heeft voor ver-
schillende administratieve werkzaamhe-
den, die grotendeels geautomatiseerd
zijn. ICT-kennis is dan ook een pré.
Mensen die hierin zijn geïnteresseerd
of meer willen weten kunnen zich mel-
den bij het secretariaat@volkstuinarn-
hem.nl

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

Oude koemest bestellen????
Erik Wijers bellen!!!! 

Sinds vele jaren breng ik bij jullie tuin-
ders oude koemest.
Ik zal  eerdaags weer bordjes op de
hekken plaatsen.
Regelmatig word ik in het vroege voor-
jaar weer gebeld door mensen die mest
willen bestellen.
Helaas heb ik dan mijn oude mest op,
want ik heb mijn koeien in een potstal en
die moet in december helemaal leeg zijn
als de (laatste) koeien weer op stal
komen.
Misschien kunnen jullie ook aan de leden
doorgeven, dat indien ze mest willen
hebben voor het groeiseizoen 2018, ze
dat 1 november bij mij kunnen bestellen.
Misschien kan dat middels een nieuws-
brief of op jullie site.
 
Alvast bedankt. Met vr. groet Erik Wijers.
 
Oude koemest bestellen????
Erik Wijers bellen!!!! 06-139 329 68
of
026-321 53 91
Bestellen voor 1 november
op = op!

Overzichten van onze tuinen

zoals die op de voorpagina, zijn te vinden
onder:
https://www.volkstuinarnhem.nl/plat-
tegronden/index.php
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In Memoriam Anton Minkman

Begin augustus is onze complexverte-
genwoordiger van complex Kweek,
Anton Minkman overleden. Hij was ziek
en is naar zijn eigen wens in stilte gecre-
meerd.
Medio juli belde Anton met mij als voor-
zitter, met het bericht dat hij opgenomen
zou worden in het ziekenhuis en dat het
‘helemaal mis’ was. Er zijn nog twee keer
bestuursleden bij hem op bezoek ge-
weest in het ziekenhuis, maar niets wees
erop dat het zo snel voorbij kon gaan.
Voor zijn vrouw en zoon werd deze peri-
ode extra lastig omdat zij de wens van
Anton respecteerden om weinig tot geen
ruchtbaarheid aan zijn overlijden te
geven. Zo werden we als vereniging pas
achteraf op de hoogte gesteld van zijn
uitvaart, waardoor wij op onze beurt de
tuinders van complex Kweek met vertra-
ging konden berichten. Mevrouw Mink-
man had ons aan het ziekbed wel ont-
moet en gesproken, maar niet geweten
dat we bestuursleden waren. Zo leek het
alsof het bestuur niets van zich had laten
horen. Dit misverstand is later rechtge-
zet.
Met de tuinders hebben we op dinsdag-
avond 4 september Anton herdacht en
een begin gemaakt om een nieuwe vorm
van gezamenlijk beheer op het complex
tot stand te brengen. Anton had vanaf
2002 een tuin op de Kweek en werd enige
jaren daarna bestuurslid bij de vereni-
ging. Hij was vrachtwagenchauffeur ge-
weest. Moestuinieren had hij als kind al
van zijn vader geleerd, die draad pakte
hij na de VUT weer op. Anton heeft zich
als complexvertegenwoordiger enorm
verdienstelijk gemaakt op de Kweek,
heeft vele tuinders geholpen met het
opknappen van hun tuin, met adviezen
en bijhouden van tuinen, paden en om-
heiningen, met het oplossen van conflic-

ten en wegjagen van vandalen en inbre-
kers. We hebben een paar stoere verha-
len gedeeld op de herdenkingsavond.
De condoleances die de tuinders deze
avond hebben geschreven, plus wat
bloemen die mensen hadden meege-
bracht, heb ik daags hierna bij mevrouw

Minkman thuis gebracht. Voor haar en
hun zoon is de situatie nog vreemd, zeker
omdat Anton het werken op het complex
erg voor zichzelf hield en hen niet betrok
bij zijn leven daar. Ze hebben aangege-
ven dat ze graag tot in ieder geval het
eind van het jaar op de tuin van Anton
willen blijven komen.
Saskya Kamps
Voorzitter VTVA
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Indien onbestelbaar retour naar: Volkstuindersvereniging Arnhem, Postbus 599, 6800 AN  ARNHEM

www.editoo.nl

Aanhanger/Mest

Beheer aanhanger: Erik de Vries
06-50478618
Mest: Erik Wijers 06-139 329 68
Mest: Gerard Meeuwsen 06-202 662 56
Paardenmest: Linda Smulders
(pa Matthijssen) 06-248 392 95

Dagelijks Bestuur

Voorzitter: Saskya Kamps
voorzitter@volkstuinarnhem.nl
Secretaris: Peter van der Gulden
secretariaat@volkstuinarnhem.nl
Penningmeester: Bernard van der Lugt
penningmeester@volkstuinarnhem.nl
alg. bestuurslid/hoofd tuinkeuringen:
Anne Cardinaals
tuinkeuring@volkstuinarnhem.nl
 
Complexbeheerders

Bosweg, hoek Hommelseweg:
bosweg@volkstuinarnhem.nl, 06-26369478
Braamberg:
Kemal Colgecen, 06-53672118
Cattepoelseweg:
Gerard Wiggers,  026-4431286
De Kweek:
kweek@volkstuinarnhem.nl
Parkweg:
Erik de Vries, 06-50478618

De vereniging op internet:

www.volkstuinarnhem.nl
http://twitter.com/volkstuinarnhem
 
Redactie verenigingsblad
De knollentuin verschijnt 4x per jaar.
Oplage 450 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 verenigingstele-
foon 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 2017: Vak A

Water aangesloten van ca. 1 april tot ca.
1 november

Wie wat waar?

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.

Secretariaat, correspondentie

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

Inkoopcommissie

Karel Latté 06-23457232

TUINKEURINGEN 2017:

4e keuring: 1 t/m 11 november4


