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U weet dat de functie van algemeen bestuurslid/coördinator Tuinkeuringen 
sinds afgelopen nazomer openstaat. De voorzitter treedt aankomend voorjaar
volgens het reglement af omdat haar tweede termijn dan verstrijkt. Tot op heden
hebben zich helaas nog geen kandidaten voor deze posten gemeld.
 
En dan heeft onze verenigingssecretaris een nieuwe baan aanvaard in Aruba,
waardoor ook hij binnenkort het bestuur moet verlaten. Weliswaar met pijn in
zijn hart (en dat is wederzijds), maar dit betekent dat we op korte termijn óók
op zoek moeten naar een nieuwe secretaris. U kunt tuinieren dankzij vrijwilli-
gers die als bestuurder een korte periode (maximaal 2 maal 3 jaar) dit alles
mogelijk maken. Met klem vragen we of u hier ook eens over na wilt denken.
Het kost niet veel tijd, het is zinvol en o zo belangrijk voor het voortbestaan van
de vereniging.
 
De vacatureomschrijvingen staan uitgebreid verderop in deze Knollentuin be-
schreven.

Aangifte doen

Een melding of aangifte kunt u snel via
internet doen: www.politie.nl/aangifte-
of-melding-doen.

Voor vacatures

zie pagina 3 en 4

Gezamenlijk inkoop met BTV Elderveld 

Vanaf deze winter trekt onze vereniging gezamenlijk op met BTV Elderveld bij de
inkoop en uitgifte van zaad- en pootgoed. Naast de vertrouwde inkoop bij GARANT
kunnen we ook via de vereniging bestellingen van biologische zaden plaatsen bij DE
BOLSTER. Biologisch pootgoed (pootaardappelen en plantuien) komt van Carel
Bouma, regulier pootgoed kunt u in de Garantgids vinden.
OP ALLE BESTELLINGEN GELDT STAFFELKORTING VAN 25% !
 
Op pagina 11 uitleg hoe het werkt en in het midden van de Knollentuin de uitneem-
bare bestellijsten.

vanaf pagina 9

deel 1 van het artikel: Klimaatverande-
ring biedt nieuwe kansen
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In onze Knollentuin

Voorwoord van het bestuur

Beste lezers,
Het jaar 2019 loopt weer ten einde. De tuinen rusten en de tuinders bereiden zich voor op het nieuwe tuinseizoen. Wat gaan
we zaaien en waar?
 
Wat erg leuk is om te melden: we zijn voor de gezamenlijke inkoop van zaad- en pootgoed een samenwerking aangegaan met
BTV Elderveld. Een belangrijke reden hiervoor was dat de verzending van de Garantzadengidsen enorm duur werd en daarnaast
te weinig respons opleverde. De staffelkorting werd daardoor nog maar ternauwernood gehaald. Daarnaast kopen steeds meer
leden van onze vereniging biologisch zaadgoed, en werd ons de vraag gesteld of de vereniging dat ook als gezamenlijke inkoop
kan bieden. Biologische Tuinvereniging Elderveld koopt zowel in bij Garant, Welkoop als De Bolster en met een staffelkorting
van 25% is dat voor ons een heel goede reden om gezamenlijk te gaan optrekken. Verderop in dit blad leest u hoe de nieuwe
manier van bestellen in zijn werk gaat.
 
Dan de openstaande vacatures. U weet dat de functie van algemeen bestuurslid/coördinator Tuinkeuringen sinds afgelopen
nazomer openstaat. De voorzitter treedt aankomend voorjaar volgens het reglement af omdat haar tweede termijn dan verstrijkt.
Tot op heden hebben zich helaas nog geen kandidaten voor deze posten gemeld. En dan heeft onze verenigingssecretaris een
nieuwe baan aanvaard in Aruba, waardoor ook hij binnenkort het bestuur moet verlaten. Weliswaar met pijn in zijn hart (en dat
is wederzijds), maar dit betekent dat we op korte termijn ook op zoek moeten naar een nieuwe secretaris. U kunt tuinieren
dankzij vrijwilligers die als bestuur een korte periode (maximaal 2 maal 3 jaar) dit alles mogelijk maken. Met klem vragen we
of u hier ook eens over na wilt denken. Het kost niet veel tijd, het is zinvol en zo belangrijk voor het voortbestaan van de vere-
niging. De vacatureomschrijvingen staan uitgebreid verderop beschreven.
 
Op naar 2020. Dat is voor onze vereniging een jubileumjaar, ‘we’ bestaan dan 60 jaar! De feestcommissie is al bijeen geweest
om iets bijzonders voor te bereiden. U hoort daar binnenkort meer van…
 
Alvast prettige feestdagen en een mooi begin voor het nieuwe jaar gewenst!
Saskya Kamps,
Voorzitter

MELDPUNT GEMEENTE ARNHEM

 – voor omgewaaide bomen of boomtakken, onbegaanbare zandpaden, kuilen in de
paden, illegaal gestort afval, et cetera. Telefonisch meldpunt: 0900-1809, Digitaal
meldformulier: http://www.arnhem.nl/Wonen_en_leven/Melding_openbare_ruimte
 
Vanaf januari 2020 is het telefoonnummer van de Gemeente Arnhem 0800 - 1809 (i.
p.v. 0900) en daarmee gratis!

Geef het door!

Mocht u om een goede reden een korte
periode uw tuin niet bijhouden, geef
dit dan door aan de complexvertegen-
woordiger en ons secretariaat. We
zoeken zo nodig met u naar een oplos-
sing.
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In onze Knollentuin

VACATURE Algemeen Bestuurslid / Hoofd Tuinkeuringen

Het algemene bestuurslid dat verantwoordelijk is voor de coördinatie van de tuinkeuringen, wordt ook voor 3 jaar benoemd
met een maximale verlengging van 3 jaar. De benoeming zal pas op de ALV plaatsvinden, maar de functie is per direct vacant.
 
Tuinkeuringen vinden 4 x per jaar plaats (in april, juni, september en november). Er is een heel team van tuinkeurders: vrijwil-
lige tuinders die zich hiervoor hebben gemeld en het werk soms al jaren doen. Op elk complex lopen twee keurders, die bij
voorkeur niet op dit complex tuinieren, alle tuinen af met een keuringslijst die is gebaseerd op het tuinreglement. Hun bevin-
dingen worden, als er negatieve zaken worden geconstateerd, samengevat in keuringsbrieven die worden gemaild of verzonden
naar de tuinders. Het verwerken en verzenden van deze keuringsbrieven is de voornaamste taak van het Hoofd Tuinkeuringen.
 
Daarnaast wordt gecorrespondeerd met tuinders die aangeven tijdelijk niet in staat te zijn om te tuinieren of reageren op een
keuringsrapportage, is er overleg met complexvertegenwoordigers en het bestuurslid is aanwezig bij de maandelijkse bestuurs-
vergaderingen.
 
We zoeken per direct iemand voor:
- Coördinatie van de tuinkeuringen 4 x per jaar (in april, juni, september en november)
- Administratie en correspondentie, volgend uit de tuinkeuringen
- Bijwonen van bestuursvergaderingen (10 x per jaar, doorgaans op de eerste maandag van de maand) en de ALV.
 
Deze functie vraagt wat meer tijd van het bestuurslid, met name in de afwikkeling van de keuringen. We zoeken iemand die
hier gemiddeld 15 uur per maand tijd voor heeft, die communicatief is, diplomatiek en objectief en zelf een ervaren tuinder. 
 
Wilt u reageren op deze vacature? Mail een motivatiebrief + CV naar ons secretariaat.
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In onze Knollentuin

Vacature VOORZITTER

De voorzitter van onze Volkstuinvereniging wordt voor 3 jaar benoemd op
de Algemene Ledenvergadering in het voorjaar. De functie kan maximaal
met een termijn van 3 jaar worden verlengd.
 
Omdat de tweede termijn van de huidige voorzitter afloopt, zoekt het be-
stuur per maart 2020 een nieuwe kandidaat. Wat houdt de functie in:
 
 
 

- Voorzitterschap bestuursvergaderingen (10 x per jaar, doorgaans op de eerste maandag van de maand) en de ALV. Plus
agenda opstellen, vergaderstukken checken
- Hoofdredacteurschap van het verenigingsblad ‘In onze Knollentuin’
- Ca. 2 x per jaar overleggen met gemeenteambtenaren van afdelingen Groen en Vastgoed
- Ca. 1 x per jaar overleg met andere Arnhemse Volkstuinverenigingen
- (incidenteel) woordvoerderschap naar buiten (media)
 
We zoeken iemand die hier gemiddeld 12 uur per maand tijd voor heeft en die verbindend en communicatief is, diplomatiek en
objectief.
 
Wilt u reageren op deze vacature? Mail een motivatiebrief + CV naar ons secretariaat.

Vacature SECRETARIS

De secretaris van onze Volkstuinvereni-
ging wordt voor 3 jaar benoemd op de
Algemene Ledenvergadering in het voor-
jaar. De functie kan maximaal met een
termijn van 3 jaar worden verlengd.
Omdat de huidige secretaris gaat verhui-
zen zoekt het bestuur per heden een
nieuwe kandidaat. Officiële benoeming
vindt plaats op de Algemene ledenverga-
dering.

 
Wat houdt de functie in:
- Hoofdtaak van de secretaris is het digi-
taal beheer van de ledenlijst. Deze leden-
administratie is het hart van de vereni-
ging. De lijst toont welke tuinen bezet
zijn, welke vrij zijn of vrij komen. Met dit
overzicht werken de complexvertegen-
woordigers, de penningmeester, de be-
heerder van de wachtlijst en de redactie
van de Knollentuin. Die administratie
moet dus altijd kloppen.
 
- Vervolgens is de secretaris het aan-
spreekpunt voor de leden. Hij of zij be-
antwoordt vragen of stuurt ze door naar
de andere bestuursleden. Ook vragen
van buiten bereiken de vereniging door-
gaans via de secretaris.

 
De belasting van deze taken – ledenad-
ministratie en aanspreekpunt – kost
wekelijks ca. 3 uur.
 
- Daarnaast vergadert de secretaris met
de rest van het bestuur bestuursverga-
deringen (10 x per jaar, doorgaans op de
eerste maandag van de maand). Tot slot
notuleert de secretaris de Algemene Le-
denvergadering en werkt zijn of haar
aantekeningen uit tot een verslag.
 
We zoeken iemand die hier gemiddeld 12
uur per maand tijd voor heeft, diploma-
tiek is, makkelijk werkt met digitale pro-
gramma’s en die de mogelijkheid heeft
om zeer geregeld even naar de mailbox
van het secretariaat te kijken.

4



Bestelformulier BTV Winkel

2020

Alle prijzen onder voorbehoud en levering op basis van beschikbaarheid.

Biologisch geteelde pootaardappelen (NAK en SKAL gekeurd)

. . . . . . . . . kg
VITABELLA (vroeg)

25/35 mm
€ 3,30 per kg €

. . . . . . . . . kg
DITTA (middenvroeg)

28/35 mm
€ 3,20 per kg €

. . . . . . . . . kg
CAROLUS (middenvroeg)

28/35 mm
€ 3,40 per kg €

. . . . . . . . . kg
CONNECT (middenlaat) 

28/35 mm
€ 3,30 per kg €

. . . . . . . . . kg
ALOUETTE (middenlaat) 

28/40 mm
€ 3,40 per kg €

Biologisch geteelde uien/sjalotten / knoflook (NAK en SKAL gekeurd)

. . . . . . x 500 gr
Sturon uien

22/26 mm
€ 1,80 per 500 gr. €

. . . . . . x 500 gr
Santero uien

22/26 mm
€ 2,10 per 500 gr. €

. . . . . . x 500 gr

Red Baron uien 

(bloedrood)

22/26 mm

€ 2,20 per 500 gr. €

. . . . . . x 500 gr
Sjalotten Red Sun

30/50 mm
€ 3,10 per 500 gr €

Mest- en hulpstoffen

. . . . . . . zak / kg Culterra (10+4+6) 25 kg € 25,00 of € 1,15 per kg €

. . . . . . . zak / kg Koemestkorrels 50 ltr € 22,00 of € 1,15 per kg €

. . . . . . . zak / kg
Kip/Koeien/paarden 

mestkorrels
20 kg € 14,50 of € 0,90 per kg €

. . . . . . . zak / kg Kippenmestkorrels 20 kg € 13,-- of € 0,90 per kg €

. . . . . . . zak / kg Patentkali 25 kg € 24,-- of € 1,15 per kg € 

. . . . . . . zak / kg
Kalkkorrel/Dologran

15% magnesium
25 kg € 10,50 of € 0,50 per kg €

. . . . . . . zak / kg Fossiele zeewierkalk 20 kg € 14,00 of € 0,90 per kg €

. . . . . . . zak / kg
Luzerne bemesting 

korrels (biologisch)
15 kg € 17,50 of € 1,25 per kg €

Transporteren €

Transport €

e: info@btv-elderveld.nl,  w: btv-elderveld.nl

Hannesstraatje 2a, 6843 NV Arnhem, t: 026-3814187
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Bestelformulier BTV Winkel

2020

. . . . . . . zak / kg Lavagrit (2/5 mm) 20 kg € 18,50 of € 1,10 per kg €

. . . . . . . zak / kg Lavameel 20 kg € 22,50 of € 1,20 per kg €

. . . . . . . zak / kg Bentoniet 25 kg € 26,-- of € 1,15 per kg €

. . . . . . . zakje(s) Phacelia zaad 50 gram € 1,25 €

. . . . . . . rol(len) Bio Crêpe afdekpapier 15 m x 90 cm  € 12,50

. . . . . . . rol(len) Bio Crêpe afdekpapier 15 m x 125 cm  € 15,--

. . . . . . . meter Bio folie 110cm breed 1 m x 110 cm  €  0,30

. . . . . . . meter Bio folie 150cm breed 1 m x 150 cm  €  0,40

Totaal winkel €

N.B. Indien de selectie van pootaardappelen, uien en sjalotten door de B.T.V. voor u te beperkt

is, kunt u in de zaadgidsen van Garant, De Bolster en Welkoop mogelijk een ruimere keuze 

vinden.

Prijzen zijn op moment van het aanmaken van het bestelformulier nog niet bekend. Indien de 

prijzen afwijken, zijn deze bij het ophalen op het formulier aangepast. Zodra de prijzen bekend 

zijn, worden deze in de nieuwsbrief en op de website vermeld.

e: info@btv-elderveld.nl,  w: btv-elderveld.nl

Hannesstraatje 2a, 6843 NV Arnhem, t: 026-3814187
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GEZAMENLIJKE INKOOP ZAAD/POOTGOED BTV ELDERVELD EN VTVA ARNHEM NOORD

Bedragen worden door BTV-winkel ingevuld. SVP leeg laten

Garant Zaden €

Bolster Zaden €

Welkoop Zaden €

Subtotaal €

Af: 25 % korting van Subtotaal €

Totaalbedrag Zaden €

Aardappelen, uien en

mest-/hulpstoffen

 BTV-winkel

€

Aardappelen Garant / Welkoop €

Totaal te betalen €

Inleveren bestelformulier:

 (vòòr vrijdag 10 januari 2020): 

- Sonsbeeksingel 151, 6822 BV ARNHEM

of

- Vondellaan 97, 6824 NC ARNHEM

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tuin nr.: . . . . . .  Complex:……..

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Telefoon: . . . . . .

E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Handtekening: . . . . . . . . . . . . . . .

Gaat akkoord met de voorwaarden. zolang de voorraad strekt en doet deze bestelling. 

OPHALEN van de bestellingen in 'De Schuur' van BTV Elderveld, 

Hannesstraatje 2a in Arnhem-zuid 

Ophalen bestelling zaden: (betaling contant)
Zaterdag 15 februari 2020 van 10:00 tot 13:00 uur.

Ophalen pootaardappelen en plantuien:

Zaterdag 14 maart 2020 van 10:00 tot 12:00 uur
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Teeltplan met wisselteelt.
In de wintermaanden ligt het werk in de tuin stil. Dan is er niets leukers dan het maken van een nieuw teeltplan voor je tuin.
Van welk zaad heb ik nog genoeg, wat ga ik telen en bestellen? Omdat we bij VTVA ook al het aardappelvak elk jaar verplaatsen,
is het makkelijk om de andere soorten daarbij mee te nemen. Wisselteelt dus.
Voor 2020 is het aardappelvak: Vak D.
Wisselteelt is jaarlijks verschillende gewassen doorschuiven. Waarom is het belangrijk?
Teeltwisseling is nodig omdat je groenten anders al snel ziektes krijgen. De helft van je perceel met aardappelen beplanten, is
om ziektes en beestjes vragen. Het is ook een puzzel omdat je met veel factoren rekening moet houden.
Het makkelijkste en meest gangbare schema voor wisselteelt bestaat uit 6 vakken, een andere gangbare maakt gebruik van 8
vakken.
Koolgewassen > Peulgewassen > Aardappelen > Wortelgewassen > Vruchtgewassen > Bladgewassen (> Koolgewassen,
enz.)
Bij koolgewassen horen alle kolen, maar ook radijs en rammenas, rucola, tuinkers, paksoi, mizuna, raap en raapsteel.
Bij wortelgewassen plaats je wortel, pastinaak, ui en sjalot, rode biet. De combi ui - wortel geeft minder kans op wortelvlieg.
Kolen komen na peulen (om te profiteren van o.a. stikstof die de peulen achterlaten in de grond), peulen komen na aardappe-
len (om van de losse grond van de aardappelen te profiteren).
Begin niet zomaar vakken te verwisselen of open plekken op te vullen met plantjes of zaadjes die je dan net hebt. Dat schopt
het schema in de war. Gelukkig zijn er ook uitzonderingen: winterpostelein, veldsla, Nieuw-Zeelandse spinazie en suikermaïs
zijn met geen enkele andere groente verwant. Je kunt ze dus overal nog tussen zaaien of planten.

Voorbeeld van een teeltplan

 

Ruimte voor een eigen

T E E L T P L A N.
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In onze Knollentuin

Klimaatverandering biedt nieu-
we kansen (deel 1)

Het klimaat verandert, dat weten we. De
vraag is wat die verandering gaat bete-
kenen voor onze tuinen. Hieronder een
vooruitblik op wat we kunnen verwach-

ten de komende jaren en hoe we onze
tuinen kunnen beschermen tegen moge-
lijke schadelijke klimaateffecten.
 
Wat kunnen we verwachten?
Ons klimaat warmt op. We hebben al een
temperatuurstijging van 1,5 oC sinds het
midden van de vorige eeuw en deze trend
zet door. De verwachting is, dat we in
Nederland uiteindelijk het klimaat van
Nantes en omgeving (westelijk Loiredal)
zullen krijgen. De winters worden korter
en zachter met meer neerslag (Fig.1).
Ook de zomers worden warmer met meer
kans op droogte afgewisseld door perio-
den met zware regenbuien.
Door de stijging van de gemiddelde
temperatuur neemt ook de verdamping
toe, die onvoldoende gecompenseerd
wordt door de jaarlijkse regenval. Hier-
door ontstaat er een oplopend neerslag--
tekort, wat zal leiden tot waterschaarste,
uitdroging en uiteindelijk verzwakking
van het natuurlijke ecosysteem. Al op

korte termijn zal de toename van dit
neerslagtekort ernstige gevolgen heb-
ben voor onze leefomgeving. Een voor-
beeld: de komende winter moet de Ge-
meente Arnhem alleen al in de stadspar-
ken 450 bomen rooien, die door de
droogte van de afgelopen twee jaar het

loodje hebben gelegd.
We krijgen in het algemeen steeds meer
te maken met extreme weersomstandig-
heden: zware regen- en hagelbuien ge-

volgd door plotselinge droogte. Dat be-
tekent voor ons meer hagelschade aan
het gewas en bodemerosie door de in-
tenser wordende regenval. Tevens zul-
len er steeds vaker grote plaatselijke
neerslagverschillen optreden, zoals in
de zware tropische regenbui in juli 2014,
toen er in enkele uren op Schaarsbergen
meer dan 140 mm regen viel, terwijl er in
Duiven en Zevenaar slechts 20 mm ge-
meten werd.
 
Wat gaat de klimaatverandering beteke-
nen voor onze tuinen?
Er zijn positieve, maar ook negatieve
effecten. Positief is dat de winters korter
worden en het groeiseizoen langer.
Echte warmteminnaars zoals vijg, drui-
ven, abrikoos, artisjok en paprika zullen
hierbij uitstekend gedijen. Hetzelfde
geldt voor mediterrane kruiden zoals
laurier, tijm, oregano en rozemarijn (Fig.
2). Verder is het ook gunstig voor late
fruitrassen, die beter kunnen afrijpen en
voor vorstgevoelige gewassen a.g.v. een
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In onze Knollentuin

verminderde kans op nachtvorst in het
vroege voorjaar.
Er zijn helaas ook negatieve effecten te
melden. Gewassen, die niet goed tegen
hitte en droogte kunnen, gaan het moei-
lijk krijgen. Dit geldt vooral voor blad-
groenten zoals sla, raapstelen, veel
koolsoorten en bepaalde gewassen
zoals maïs en slabonen. Ook bepaalde
snijbloemsoorten zoals dahlia, phlox en
lathyrus gaan in de problemen komen.
Bij droogte blijven deze gewassen nog
wel groeien, maar ze produceren nauwe-
lijks bloemen.
Pitvruchten zoals appel en peer hebben
gauw last van verdroging en zonne-
brand, waardoor veel bomen vroegtijdig
hun vruchten laten vallen. Niet alle ap-
pelrassen hebben droogteproblemen:
Reine des reinettes, een Frans appel-
soort, heeft het ondanks het neerslagte-
kort van afgelopen seizoen toch prima
gedaan. Insectenvraat door wespen en
hoornaars zal een groeiend probleem
gaan worden (Fig. 3). Ook hier is de

schade deels afhankelijk van de soort:
sommige rassen zijn gevoelig zoals
Delcorf en Notaris, andere zoals Bramley
seedling en Winston hebben nauwelijks

last van vraat.
 
Inzetten op een klimaatbestendige aan-
pak 
Aanhoudende droogte vraagt om een
goede bedekking van de bodem (mul-
ching) of door beschaduwing. In beide
gevallen wordt de verdamping tegenge-
gaan, waardoor er meer bodemvocht
beschikbaar blijft voor de plant.
De grofzandige bruine bosgronden op
onze tuincomplexen kunnen van nature
helaas maar weinig vocht vasthouden
voor de plant. Vergroting van het vocht-
houdend vermogen van de bodem door
toevoeging van organische mest (com-
post of stalmest) is daarom essentieel
(Fig. 4).
Bij een verdere toename van de regenin-
tensiteit gaat bodemerosie een pro-
bleem worden op steilere hellingen ( >
8%). Terrasseren is dan de beste oplos-
sing. Verder is het goed om te kijken waar
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In onze Knollentuin

veel schaduw voorkomt op de tuin. Op
schaduwrijke stukken kunnen speciale
bedden worden aangelegd voor gewas-
sen, die niet de hele dag zon willen en
beter gedijen in halfschaduw.
Naast zorgvuldig bodembeheer is een
slimme aangepaste gewaskeuze belang-
rijk. Kies bij voorkeur gewassen en ras-
sen, die droogtetolerant zijn en hitte
kunnen verdragen. Dit zijn vaak diep-
wortelende meerjarige groenten en krui-
den zoals rabarber, artisjok, asperge,
zeekool, laurier, tijm en rozemarijn (Fig.
5). Een bijkomend voordeel van deze
vaak van oorsprong mediterrane gewas-
sen is dat ze weinig onderhoud vragen.
 
Rob Hennemann (KW09)
hennemann@itc.nl

Gezamenlijke INKOOP Pootgoed en Zaden

Vanaf deze winter trekt onze vereniging gezamenlijk op met BTV Elderveld bij de inkoop en uitgifte van zaad- en pootgoed.
Naast de vertrouwde inkoop bij GARANT kunnen we ook via de vereniging bestellingen van biologische zaden plaatsen bij DE
BOLSTER. Biologisch pootgoed (pootaardappelen en plantuien) komt van Carel Bouma, regulier pootgoed kunt u in de Garant-
gids vinden.
OP ALLE BESTELLINGEN GELDT STAFFELKORTING VAN 25% !

Hoe werkt het:
De Garantgidsen (met een bestellijst), losse Bolsterbestellijsten en de pootgoedbestellijsten liggen voor u klaar bij ECO Elec-
tronics, Hommelseweg 111 (hoek Nijhoffstraat). Openingstijden di t/m vr van 10:00 -18:00 uur, zaterdag 11:00 – 18:00 uur (zo
en ma gesloten).
U kunt het hele assortiment van De Bolster op de website www.bolster.nl raadplegen en via de website een bestellijst uitprin-
ten.
Ook in deze Knollentuin treft u het algemene bestelformulier aan. Via de complex-nieuwsbrief per e-mail ontvangt u deze ook
nog digitaal. Kortom, er leiden vele wegen naar het gezamenlijk bestellen en inkopen voor het nieuwe tuinseizoen!

INGEVULDE bestellijsten PLUS het bestelformulier kunt u 
vóór VRIJDAG 10JANUARI 2020 inleveren bij :

- Sonsbeeksingel 151, 6822 BV ARNHEM
of
- Vondellaan 97, 6824 NC ARNHEM OPHALEN

van de bestellingen in 'De Schuur' van BTV Elderveld,
Hannesstraatje 2a in Arnhem :
- Bestellingen van Zaden op zaterdag 15 februari van 10:00 - 13:00 uur
- Bestellingen van Pootgoed op zaterdag 14 maart van 10:00 tot 12:00 uur
ALLEEN CONTANT BETALEN!
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In onze Knollentuin

Indien onbestelbaar retour naar: Volkstuindersvereniging Arnhem, Postbus 599, 6800 AN  ARNHEM

www.editoo.nl

E-mail:

secretariaat@volkstuinarnhem.nl

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
 

Wie Wat Waar?

.
Dagelijks Bestuur

Voorzitter: Saskya Kamps
voorzitter@volkstuinarnhem.nl
Secretaris: Geert Pesselse
secretariaat@volkstuinarnhem.nl
Penningmeester: Bernard van der Lugt
penningmeester@volkstuinarnhem.nl
alg. bestuurslid/hoofd tuinkeuringen:
Vacature
tuinkeuring@volkstuinarnhem.nl
 
Complexbeheerders

Bosweg, hoek Hommelseweg:
bosweg@volkstuinarnhem.nl, 06-26369478
Braamberg:
braamberg@volkstuinarnhem.nl
Cattepoelseweg:
Gerard Wiggers,  026-4431286
De Kweek:
kweek@volkstuinarnhem.nl, 06-13875106
Parkweg:
Erik de Vries, 06-50478618
 
Inkoopcommissie

Karel Latté 06-23457232

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

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.

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 (tabblad "Lid worden").
Kandidaatleden kunnen bij deze inschrij-
ving hun voorkeur(en) kenbaar maken.
Na betaling van 25 Euro lidmaatschap
wordt u op de wachtlijst geplaatst, en via
de mail benaderd wanneer er een (pas-
sende) tuin vrijkomt, die u samen met
een complexvertegenwoordiger of gast-
vrouw kunt gaan bekijken.
Aardappelaanduiding 2020: Vak D
 
Water aangesloten van ca. 1 april tot ca.
1 november
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