
Vacature VOORZITTER

De voorzitter van onze Volkstuinvereniging wordt voor 3 jaar benoemd op de Alge-
mene 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 bestuur 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 ver-
bindend en communicatief is, diplomatiek en objectief.
Wilt u reageren op deze vacature? Mail een motivatiebrief + CV naar ons secreta-
riaat.

Tuinders en medetuinders

Af en toe merken we dat medetuinders
niet worden ingeschreven bij het secre-
tariaat, wat tot vervelende toestanden
kan leiden. Daarom hierbij even op een
rij:
Wanneer ben je Hoofdtuinder?
- Je huurt de tuin, betaalt naast lidmaat-
schap ook tuinhuur et cetera.
- Gezinsleden en partners hoeven zich
niet als medetuinder te melden. Voor
LAT-partners geldt dat we wel graag
NAW-gegevens willen hebben, in geval
van ziekte of overlijden van de hoofd-
huurder.
- Je bent aansprakelijk voor de gehele
tuin. Keuringsrapporten worden naar de
hoofdhuurder gestuurd.
Wanneer ben je Medetuinder?
- Je betaalt alleen het lidmaatschap van
de vereniging.
- Je werkt mee op de tuin van de hoofd-
huurder.
- Je staat niet automatisch op de wacht-
lijst voor een eigen tuin, daarvoor moet
je je apart aanmelden bij de wachtlijst-
beheerder.
- Als je 3 jaar geregistreerd staat als
medetuinder mag je de tuin overnemen
als de hoofdtuinder ermee wil ophou-
den. Niet eerder.
Voor de goede orde, de wachtlijst is
momenteel weliswaar gesloten voor
nieuwe tuinkandidaten, maar niet voor
medetuinders. De wachttijd voor een
tuin is gemiddeld 2 jaar, het is dus niet
zo dat medetuinders via een achterdeur-
tje sneller aan de beurt zouden komen.

In memoriam Cobus Danen

Begin juni bereikte ons het bericht dat
oud-tuinder, complexvertegenwoordi-
ger van complex de Braamberg en erelid
Cobus Danen op 1 juni j.l. is overleden op
de leeftijd van 97 jaar. Cobus (ook wel
Kobus) had meer dan 50 jaar een tuin bij
onze vereniging. Namens het bestuur is
er een kaart naar de familie van Cobus
gestuurd.
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In onze Knollentuin

Berichten van het bestuur

Het lijkt wel heel lang geleden dat we het vorige nummer van dit verenigingsblad samenstelden!
 
Na het verschijnen van het vorige nummer, medio maart j.l. werd de lock-down afgeroepen. "Onze Algemene Ledenvergadering
moest tot nader orde worden gecanceld en besprekingen werden zoveel mogelijk via e-mail en WhatsApp uitgevoerd. Tegelij-
kertijd was het ontzettend mooi weer, waardoor veel tuinders die niet -of minder vaak- naar hun werk konden, veel meer
hebben kunnen tuinieren. Van verschillende kanten hoorden we dat de tuincomplexen er nog nooit zo mooi bij hadden gelegen!
Maar het was soms ook erg druk op tuinen, er werd vuur gestookt en ons bereikten meerdere klachten van tuinders. Met be-
trekking tot tuinieren in tijden van Corona hebben we daarom een aantal opmerkingen vanuit het bestuur.
 
Inmiddels is er weer wat regen gevallen, maar we hebben wel een kurkdroog voorjaar achter de rug.
 
Grote kans dat er ook een erg droge zomer volgt, alleen al omdat de klimaatverandering daar reden voor geeft. Verderop in dit
blad daarom aandacht en tips voor tuinieren in tijden van droogte. Het bestuur wil oproepen om niet te kwistig te sproeien.
Allerlei onderzoeken wijzen uit dat je beter 1 x per week langdurig (zeker een uur, en nooit midden op de dag maar ’ochtends
of ’s avonds) kunt sproeien dan elke dag een kwartiertje. Belangrijk is ook om de grond niet te kaal te houden. Mulchen met
stro, houtstrooisel en bladafval, en schaduw in de tuin brengen door hogere struikjes en lage fruitbomen werken erg goed om
uitdroging te voorkomen.
 
Een fijne zomer gewenst!

Algemene Ledenvergadering en
Jubileumfeest

Het bestuur wacht de ontwikkelingen
even af om een besluit te nemen over het
organiseren van de Algemene Ledenver-
gadering van 2020. Er zijn verschillende
mogelijkheden, van schriftelijke raad-
pleging tot een bijeenkomst met voorin-
schrijving en van alles daar tussenin. In
september, in het herfstnummer van de
Knollentuin komen we met een voorstel.
 
Wel is besloten om het jubileumfeest dit
najaar, af te blazen. Mocht je zonnebloe-
men en reuzenpompoenen voor de wed-
strijd kweken, beschouw dit seizoen als
oefening. Wie weet wat je allemaal aan
ervaring opdoet om volgend jaar nog
grotere exemplaren uit de grond te tove-
ren. We zullen u zeker weer van zaad-
goed voorzien en hopen dat volgend jaar
de mogelijkheid er wel is om een leuk
feest te organiseren!

Tuinieren in Tijden van Corona

De afgelopen twee maanden was het
vaak bijzonder mooi weer. In combinatie
met de lockdown bleek dat veel tuinders
vaker naar de tuin kwamen en ook vaker
afspraken met vrienden en familie op
hun tuin. Er werden vuurtjes gestookt of
er werd gebarbecued, er werd muziek
gedraaid en soms werden er feestjes
gevierd. Tuinburen die voor hun ont-
spanning naar de tuin kwamen, hebben
daar niet altijd van kunnen genieten en
ons bereikten daardoor verschillende
klachten over overlast. Zulke klachten
komen er elk jaar wel, maar nu waren het
er meer. Tijd voor een stukje in de Knol-
lentuin.
 
Het doel van onze vereniging is het be-
vorderen van tuinieren.
Het reglement beoogt dat de volkstuin-
complexen goed functioneren, er esthe-
tisch verantwoord uitzien en overlast
aan de leden onderling of aan derden

wordt voorkomen. Een aantal bepalin-
gen heeft betrekking op de doelmatig-
heid van het houden van een moes- of
bloementuin (b.v. hoge bomen, onkruid,
ongedierte of stank). Andere bepalingen
betreffen het uiterlijk van de tuinen (bijv.
geen ontsierende stoffen, bouwsels of
onverzorgde heggen).
We hebben in het tuinreglement een ar-
tikel dat wat algemeen is gesteld: “Het
is niet toegestaan aan andere leden
overlast in welke vorm dan ook te bezor-
gen” (artikel 1, lid 6). In een eerdere
versie van het tuinreglement waren ook
wat aparte voorbeelden van overlast
omschreven zoals een verbod op ver-
sterkte muziek of zelfs een verbod op het
gebruiken van alcohol. Maar misschien
is het goed om op deze plaats duidelijk
te maken waar we als vereniging voor
willen zorgen zodat onze leden een ple-
zierige tijd op hun tuin kunnen doorbren-
gen.
Onze volkstuinen zijn dus gebruikstui-
nen, waar tuinieren als activiteit het
hoofddoel is. In die zin heeft een volks-
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In onze Knollentuin

tuin echt een andere functie dan een
achtertuin waar je kunt zitten relaxen of
een tuinfeest geven en is een Arnhemse
volkstuin ook een andere dan een Am-
sterdamse volkstuin waar recreatie het
hoofddoel is. Daarnaast komen de mees-
te tuinders ook voor hun rust en ontspan-
ning naar de tuin. In de natuur werken,
de vogels en insecten horen, genieten
van de kleurenpracht van zelf opge-
kweekte bloeiende bloemen, vers klein-
fruit plukken, al wiedend tot rust komen
na arbeid… we tuinieren op de mooiste
natuurplekken van de stad en dat is
zeker in deze tijd een bijzondere erva-
ring.
 
Er zijn verschillende soorten klachten en
vragen over overlast.
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- Mag een volkstuin een soort speeltuin
zijn?
We realiseren ons dat een deel van onze
tuinders geen eigen achtertuin heeft en
dat op straat spelen voor kinderen tegen-
woordig ook niet echt meer mogelijk is,
gezien het drukke verkeer, de hoeveel-
heid geparkeerde auto’s en andere on-
veiligheden. Trampolines (mits ingegra-
ven en niet te groot in verhouding tot de
tuin) en speeltoestellen en schommels
zijn in principe toegestaan, daarover
krijgt het bestuur dan ook regelmatig
vragen. Een hoekje van de tuin om de
kinderen te laten spelen is prima. Wel

vragen we op deze plaats om toezicht op
de spelende kinderen: let op het geluid.
Piepende schommels en krakende tram-
polines kunnen erg storend zijn, naast al
te enthousiast geluid van de kinderen
zelf.

 
- Mag er een feestje op de volkstuin
worden gehouden?
Liever niet. Afspreken met vrienden en
familie is op zich prima, maar bij een
grotere groep mensen is er snel een hoop
geluid. Los daarvan is het de vraag of dat
wel past op een volkstuin, zeker nu met
de 1,5 meter onderlinge afstand.
Als er een wat groter gezelschap op een
tuin aanwezig is: houd het rustig voor je
buren.
Muziek afspelen (vroeger door transis-
torradio’s, nu via smartphones) geeft
eigenlijk altijd overlast en wordt sterk
afgeraden. Oortjes of een koptelefoon
gebruiken is natuurlijk wel prima.

 
- Mag je barbecuen of vuur stoken op de
volkstuin?
Een barbecue mag, daarover heeft het
bestuur in 2016 nog expliciet toestem-
ming gevraagd aan de parkwachters.
Onze complexen liggen namelijk in park-
gebieden, waar strengere regels gelden
dan in woonwijken.
“Wij hebben er geen problemen mee dat
er gebarbecued wordt op de volkstuinen
mits het niet ontaard in kampvuren” zei
Jan Floor, een van de parkwachters, toen.
Vuur mag dus NIET.
De gemeente Arnhem heeft in de Alge-
mene Plaatselijke Verordening heel dui-
delijk gesteld dat in parken en buitenge-
bieden geen vuur mag worden gemaakt.
Er staat een behoorlijke boete op en
handhavers letten op of er ergens rook
te zien is.
Een barbecue heeft gloeiende kooltjes,
geen vlammen, geen rook. Elk ander
vuur, of het nu in een vuurkorf, een bui-
tenkachel, een oud olievat of wat dan
ook wordt gestookt is echt verboden.
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Hittestress in de moestuin, wat
nu ?

(naar een artikel van Tom Deseyn, 2017)
Het is begin april en ik zie alweer een
hete, droge zomer aankomen. Worteltjes
en radijsjes zaaien heeft geen zin. De
spinazie komt ook dit jaar niet op en een
lupine staat 's middags al almechtig naar
schaduw te happen. Klagen en zagen
over te weinig regen en te veel zon heeft
geen zin. Het klimaat laat zich helaas niet
de les lezen. Ik ben op zoek gegaan naar
oplossingen waar ik wel invloed op heb.
Er zijn regio’s in de wereld waar het nog
droger en heter is dan hier. En ook daar
doen ze aan landbouw. De technieken
die ze daar toepassen, kunnen ons hel-
pen in een droge zomer. Dus, aan de
slag. 
Ik heb vier thema's gevonden waar je wat
aan kunt doen: de bodem, zaaien en
planten, water en de omgeving. Het zijn
enkele eenvoudige praktijkvoorbeelden
voor droog moestuinieren (dry farming).
1. De bodem 
Voeg organisch materiaal toe aan je tuin
Gooi ieder jaar ten minste twee keer
compost of mest op je tuin. Eén keer in
de vroege lente en één keer in de herfst.
Met een big bag van 1 kubieke meter
(1000 liter of een 15 tal zakken van 60
liter) compost, kun je een moestuin van
50 m  twee keer voorzien van 1 cm. Koop
goede onkruidvrije compost. De com-
post van afvalverwerkingsbedrijven zit
vaak vol zaden. En je weet wat er gebeurt
als onkruid kiemt; het neemt water uit de
grond.
Bodem bedekken 
Mulch houdt het vocht in de grond vast
en werkt als een isolator. Je kunt mul-
chen met geteerde (onkruidvrije) com-
post, stro, bladeren, gras, krantenpa-
pier, karton… Als je compost gebruikt, let
er dan op dat het niet tegen de stammen/
stengels van je planten ligt. De stammen
kunnen gaan rotten. Mulch zal je moes-
tuinbodem ook beschermen tegen droge
wind en de brandende zon.

mulchen

Een andere oplossing tegen uitdroging
is microdoek. Als je het s'nachts over de
planten laat liggen, houdt het je gewas-
sen vochtig. Water uit de lucht conden-
seert op het afgekoelde doek en druppelt
op je planten.
Let op welk doek je koopt. Goedkoop
doek breekt snel af door UV straling. Het
is plastic en belandt dan in het milieu.
Koop liever duur doek dat jaren meegaat
of beter is mulchen met organisische
materialen.
Hou je tuin onkruidvrij
Onkruid strijdt met je groenten om bo-
demwater, voedingsstoffen en licht.
Verwijder onkruid met de hand wanneer
het 5 tot 8 cm hoog is en voor het echt
veel water, licht en voedsel wegneemt
van je groenten. Je kunt ook schoffelen.
Hierbij bewerk je de grond oppervlakkig
en leg je de wortels van het onkruid bloot
en sterft het af. Dood onkruid is ook een
vorm van mulch, je kunt het zeker laten
liggen. Laat nooit toe dat onkruid zichzelf
uitzaait en vermenigvuldigt. Je rug zal je
dankbaar zijn.
Bewerk je tuin regelmatig oppervlakkig
Losse aarde neemt sneller vocht op dan
aangekoekte of dichtgespoelde grond.
Bewerk je moestuingrond dus regelma-
tig zo'n 5 tot 8 cm diep, zeker na iedere
periode van regenval. Gebruik je mulch,
dan sla je twee vliegen in een klap. Goed
bewerkte grond neemt tot 70% water op
bij regenval.

Ieder jaar met een woelvork erdoorheen
Met een woelvork maak je de bovenste
25 cm van je grond goed los en wordt
meer vocht diep in de grond opgeslagen.
In losse grond geef je groenten de kans
om een dieper wortelgestel aan te maken
en makkelijker vocht op te nemen. Een
goed moment is de herfst. Het onkruid
groeit dan niet snel meer terug omdat de
temperaturen dalen. Je kunt er je laag
compost (zie hierboven) opdoen. Let op
dat je je grond nooit omwoelt als de
bodem te nat of te droog is.
De grond moet je ook weer niet te vaak
bewerken. Je maakt anders schimmels
kapot die belangrijk zijn voor het vast-
houden en vervoeren van water onder de
grond. Tegenstrijdig? Je moet zelf de
balans zien te vinden. Moestuinieren is
een kwestie van uitproberen. Er zijn altijd
onvoorziene omstandigheden en je leert
ervan.
2. Zaaien en planten
Kies bij aankoop van zaden en zaailingen
voor gewassen die overleven in droge
omstandigheden. Mais, tomaten, papri-
ka, pepers en mosterdgroenten zijn
goede overlevers in droge hete omstan-
digheden. Ik heb goede ervaringen met
kruiden als thijm, dragon, laurier, salie,
marjolein en de rozemarijnstruik.
Drie Zusters is een landbouwtechniek uit
het precolumbiaanse Noord-Amerika.
Het verwijst naar drie gewassen die
samen makkelijk geteeld kunnen wor-
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den. Dit zijn maïs, bonen en pompoen.
De Indianen planten hun mais, bonen en
pompoen in één veld. Eerst wordt de
maïs aangeplant in aardehoopjes van 30
cm hoog en een diameter van 50 cm.
Wanneer de maïs 15 cm hoog is, zaai je
de bonen en de pompoen uit, afwisse-
lend van maïsplant tot maïsplant. De drie
gewassen bevoordelen elkaar. De maïs
geeft hierbij steun aan de bonen en ge-
deeltelijk de pompoen. De pompoen
kruipt over de grond en weert daardoor
onkruid. Doordat de pompoen niet plat
tegen de grond ligt creëert ze een micro-
klimaat dat meer vocht vasthoudt. De
bonen brengen nitraat in de grond dat de
maïs en pompoen uit de grond halen. Ik
ga het dit jaar uitproberen. Je kan het ook
combineren met courgette, meloen,
amaranth, zonnebloemen en aardpeer.
Wil je in een droge periode toch zaaien
in de volle grond, maak dan vooraf de
bodem goed nat. Dat zorgt voor een be-
tere structuur en omgeving voor de
zaden om te kiemen. Om je ingezaaide
stukje grond vochtig te houden, kan je
een kletsnatte krant of jutezak op de
grond leggen. Haal de krant of zak weg

zodra de eerste exemplaren ontkiemen.
We willen allemaal zoveel mogelijk
groenten uit onze tuin halen. Maar op
zandgrond die snel uitdroogt doe je er
goed aan de zaai- en plantafstanden iets
ruimer te nemen. Met minder planten
blijft het water ook langer in de grond en
dat is goed nieuws voor de groenten die
je wel zult oogsten. Liever vijftig mooie
dikke wortelen dan honderd worteltjes

van een pink dik.
Plant vroege rassen en zaai binnen voor
Vroeg in het jaar is er meer vocht in de
grond. Plant daarom bij voorkeur vroege
aardappelen en Amsterdamse Bak (wor-
telen). En als het kan, zaai binnen voor
in potjes. Daar heb je de vochtigheid in
de hand. In de droge zandbak die mijn
tuin op het ogenblik is, ontkiemt niet
veel. Of ik moet er met een gieter naast
gaan staan.
Kweek mini of dwergvariëteiten
Minder grote groenten betekent ook
kleinere bladeren, kleinere vruchten en
dus minder wateropname. Ga bijvoor-
beeld voor tomaten 'Tiny Tim', de snack-
komkommer 'Iznik' en worteltjes 'Parijse
Markt'. Vaak ligt een grote komkommer
toch uit te drogen in de koelkast, zeker
als je maar een klein gezin hebt. En oogst
je groenten vroeger. Oogst je broccoli
wanneer ze sinaasappelgroot zijn. Je
hebt meer smaak en wanneer er te wei-
nig vocht is, gaan ze toch vroegtijdig
doorschieten.
Vroeg uitdunnen en oogsten
Als je zaait, dun dan iets vroeger uit in je
droge moestuin. In ideale omstandighe-
den dun je de uien, pluksla en wortelen
uit als je ze kunt eten als stengelui, len-
tesla of jonge worteltjes. Maar in een
droge moestuin laat je de sterkste zaai-
lingen doorgroeien en haal je snel de
anderen weg. Zo voorkom je dat er teveel
concurrentie om het water ontstaat.
Oogst ook niet te laat, maar op de piek
van de groente of nog iets er voor. Zo
blijft de plant geen water opnemen ter-
wijl de smaak en textuur minder wordt.
Zo laat je nog wat water over voor een
vervolgteelt.
3. Water 
Water geven in de avond is het beste.
Dan hebben je planten voldoende tijd om
het water op te nemen. En je voorkomt
dat de bladeren van je plant verbranden.
Overdag moet je het dus niet doen. Bo-
vendien verdampt het water snel. 's

Ochtends vroeg kan ook.
Als je een druppelirrigatiesysteem hebt,
hebben je planten geluk. Ze krijgen dan
geleidelijk water zonder dat ze kunnen
verbranden. Dek je druppelsysteem af
met stro of ander mulchmateriaal om
verdamping tegen te gaan. Stel wel een
timer in naar de behoeften van je moes-
tuin.
Een simpel irrigatiesysteem kun je zelf
maken van een petfles. Knip de onder-
kant eruit. Stop ze omgekeerd in de
grond en vul ze met water. Vul de fles
regelmatig bij.
Je zou denken dat je planten het liefst
regelmatig water krijgen. Niets is minder
waar. Van gespreid water geven ontwik-
kelen je planten 'luie wortels'. Zulke
wortels gaan niet zelf op zoek naar water,
diep in de grond, maar blijven oppervlak-
kig in afwachting totdat jij weer met de
tuinslang komt. Dus liever één keer goed
water geven dan elke dag een beetje.
Bewater je droge moestuin met een fijne
sproeikop, zo sijpelt het water diep in de
bodem en stroomt het niet weg op je licht
bewerkte grond.
Kuiltjes en dijken
Verdamping bij het water geven kun je
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voorkomen door eerst een kuiltje te
graven en daar water in te gieten. Dek
meteen het kuiltje af met droge aarde.
Een andere manier van effectief water
gaven is een dijkje om de planten maken.
Zo kan het water niet uitvloeien over de
aarde en moet het wel de grond intrek-
ken.
4. Omgeving
Bescherm je droge moestuin tegen wind.
Een plant zorgt voor verkoeling bij zon-
nige dagen door via de bladeren water te
verdampen. Als er wind is, is er meer
verdamping en verdrogen je planten en
de bodem sneller.
Met een natuurlijk windscherm droogt je
tuin minder snel uit. Dat kan een haag
zijn of een hek. Maar je kunt ook zonne-
bloemen en aardpeer gebruiken. Denk
ook eens aan fruitstruiken of bomen als
kers, krent, vlierbes en hazelaar. Je kan
ook een windscherm maken van wortel-
doek.
Ik hoor graag jullie tips voor hittebesten-
dig moestuinieren. Vooral ben ik be-
nieuwd naar jullie ervaring met gewas-
sen die je het goed doen in deze hete
droge zomers. Want het is niet alleen
gebrek aan water, maar ook een teveel
aan zon op de Zuidhellingen van de
Parkweg. Alleen de wijngaardiers hoor je
niet klagen.
Dorien van Gils

Een PREI voor een BIJ

Vorige jaar stonden we met onze actie
“Een prei voor een bij” op de ijsheiligen-
mark om aandacht te vragen voor de
wilde bijen. Hopelijk bloeien dit jaar de
preien die we vorig jaar hebben uitge-
deeld.
Veel van de 358 bijensoorten in Neder-
land dreigen uit te sterven. De voor hen

noodzakelijke bloemen verdwijnen. Jij
kunt iets doen om de wilde bij te helpen!
Gewoon, in je eigen moestuin! Soorten
die in een moestuin voor kunnen komen
zijn de lookmaskerbij en de lathyrusbij.
Hoe kan je de lookmaskerbij helpen?
De lookmaskerbij haalt alleen nectar en

stuifmeel bij planten van de Alliumfami-
lie en dan hoofdzakelijk op bloeiende ui,
prei en look. Helpen is vrij simpel. Als in
iedere moestuin ieder jaar twee uien of
twee preien mogen doorschieten en
bloeien creëer je samen met je mede
moestuinnierders een leefgebied voor
de lookmaskerbij.
Hoe kan je de lathyrusbij helpen?
De lathyrusbij haalt bij voorkeur nectar
en stuifmeel bij planten van de Latyrus-
familie en dan hoofdzakelijk op brede
lathyrus, pronkerwt/reuk-of siererwt en
veldlathyrus. Helpen is vrij simpel. Door
siererwten in de moestuin te planten,
bijvoorbeeld tegen een afscheidings-
hekje, creëer je samen met je mede
moestuinnierders een leefgebied voor
de lathyrusbij. Indien er in de omgeving
van de moestuin vlinderbloemige plan-
ten (zoals veldlathyrus, rolklaver, beemd-
kroon) voorkomen is er voldoende voed-
sel voor de lathyrusbij.

Help de wilde bijen:
Adopteer de lookmaskerbij en
lathyrusbij in je moestuinMeer
informatie is te vinden op www.arnhem-
zoemt.nl
Foto’s: Dick Belgers

Aangifte doen

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

Op verschillende complexen zijn larven
van de Coloradokever gesignaleerd.
Deze kever moet wettelijk worden be-
streden. Controleer daarom een paar
keer per week je aardappelplanten:
 
Eitjes van de Coloradokever vind je als
oranje pakketjes aan de onderzijde van
een aardappelblad.

Leptinotarsa decemlineata, Selzerbrunnen,

Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland

Fritz Geller-Grimm - CC BY-SA 3.0

Tauno Erik - CC BY-SA 3.0

 

 
Zo’n blad kun je afscheuren en verwijde-
ren.
 
Larven van de Coloradokever zijn rood
met zwart, eerst nog klein maar al snel
groter en dikker.
 
De kleine larven neem je met blad en al
weg, grotere larven vang je weg. Let op:
ze laten zich vallen op de grond, houd

een bakje onder de bladeren waar je ze
wegvangt. Deze larven moet je vernieti-
gen door ze te pletten of in een goed
afgesloten zak bij het restafval te doen.
 
Volwassen kevers zijn geel-zwart ge-
streept en dienen net als de larven te
worden vernietigd.

Heinonlein - CC BY-SA 4.0

Coloradokever (Leptinotarsa decemlineata)

bij Kerkeindse Heide, Tilburg

Geef het door!

Mocht u om een goede reden een korte periode uw tuin niet bijhouden, geef dit
dan door aan de complexvertegenwoordiger en ons secretariaat. We zoeken zo
nodig met u naar een oplossing.

Facebookgroepen

Complex Bosweg heeft ‘m al langer, maar
nu komen er ook besloten Facebook-
groepen op de Kweek en de Braamberg.
 
De groepen functioneren een beetje als
prikbord, men kan er oproepen op kwijt
(“zaailingen over om uit te delen”) en
meldingen (“inbraak, vandalisme”). Het
zijn geen discussiefora, beschouw ze
vooral als functioneel om goed met el-
kaar als buren te communiceren. Wil je
lid worden van een groep, dan kun je een
verzoek indienen bij de beheerders.
 

MELDPUNT GEMEENTE
ARNHEM

 – voor omgewaaide bomen of boomtak-
ken, onbegaanbare zandpaden, kuilen in
de paden, illegaal gestort afval, et cete-
ra. Telefonisch meldpunt: 0800-1809,
Digitaal meldformulier: http://www.
arnhem.nl/Wonen_en_leven/Melding_o-
penbare_ruimte
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Indien onbestelbaar retour naar: Volkstuindersvereniging Arnhem, Postbus 599, 6800 AN  ARNHEM

www.editoo.nl

Wie Wat Waar?

.

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
 

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

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

TUINKEURINGSDATA 2020

3e periode: 4 t/m 14 september
4e periode: 7 t/m 15 november

Dagelijks Bestuur

Voorzitter: Saskya Kamps (aftredend)
voorzitter@volkstuinarnhem.nl
Secretaris: vacature ingevuld,
nog niet benoemd
secretariaat@volkstuinarnhem.nl
Penningmeester: Bernard van der Lugt
penningmeester@volkstuinarnhem.nl
alg. bestuurslid/hoofd tuinkeuringen:
vacature ingevuld, nog niet benoemd
tuinkeuring@volkstuinarnhem.nl
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