
Gezamenlijke Inkoop zaad- en poortgoed met BTV Elderveld

Ook in 2021 gaan we in zee met BTV Elderveld bij de gezamenlijke inkoop van zaad-
en pootgoed bij De Bolster, Garant en Welkoop. Voor de pootaardappelen, plantui-
en, sjalotten en knoflook op het Pootgoedbestelformulier is dat biologisch pootgoed.
De staffelkorting op zaden en tuinartikelen bij de leveranciers bedraagt 20% van de
prijs in de gids. De korting hebben we helaas moeten verlagen naar 20 %. Dit door
een gewijzigd beleid bij de leveranciers. NB: Al vele jaren levert Garant aan onze
tuinvereniging. De korting bij Garant geldt ook voor alle tuinartikelen in de gids,
maar niet op de Garant - pootaardappelen!
 
Hoe werkt het?
In de natuurvoedingswinkel Odin (Spijkerlaan / hoek Steenstraat Arnhem, open van
maandag t/m vrijdag van 8 -19 uur, zaterdag tot 18 uur) kunt u vanaf half december
pootgoedbestellijsten en de zaadgidsen van Garant en/of De Bolster ophalen, plus
een verzamelformulier.
Deze papieren kunt u vinden in de folderkast direct aan de rechterzijde na de ingang.
 
U kunt ook via internet e.e.a. opzoeken en alles zelf thuis uitprinten, invullen en met
het verzamelformulier en evt. de pootgoedbestellijst die u in deze Knollentuin
aantreft, inleveren.
 
Uw ingevulde bestellijsten plus het ingevulde verzamelformulier kunt u tot en met
zondag 10 januari inleveren op 2 huisadressen:
 
Sonsbeeksingel 151, 6822 BV ARNHEM
 
of Vondellaan 97, 6824 NC ARNHEM

Ophalen van zaadgidsen en
bestelformulieren

Hoe werkt het?
In de natuurvoedingswinkel Odin
(Spijkerlaan / hoek Steenstraat Arn-
hem, open van maandag t/m vrijdag
van 8 -19 uur, zaterdag tot 18 uur) kunt
u vanaf half december pootgoedbe-
stellijsten en de zaadgidsen van Ga-
rant en/of De Bolster ophalen, plus
een verzamelformulier.
Deze papieren kunt u vinden in de fol-
derkast direct aan de rechterzijde na
de ingang.
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In onze Knollentuin

Berichten van het bestuur

Beste Lezers,
We komen aan het einde van een eigenaardig jaar. Een jaar waarover al veel is gezegd en geschreven. Ons jubileumfeest is
opgeschort en onze Algemene Ledenvergadering werd op een ander moment in een andere setting gehouden. Wel hebben we
een redelijk goed tuinjaar gehad met vele warme dagen, soms wat te droog, maar over het algemeen waren onze tuinen fijne
toevluchtsoorden.
 
De Algemene Ledenvergadering vond op zaterdag 24 oktober plaats, geheel corona-proof. Er mochten slechts 30 leden komen
en dat werden 22 leden (waarvan 9 bestuursleden) waardoor we in een grote kring konden zitten. We hebben alleen de
noodzakelijke agendapunten besproken: benoemingen en herbenoemingen van bestuurs- en commissieleden en de financiële
zaken. Zo is besloten om de jaarbijdrage voor 2021 te verhogen omdat het waterverbruik de afgelopen jaren erg is gestegen en
dit goed moeten worden gedekt.
 
Op de ALV vonden verder wat benoemingen en herbenoemingen plaats: benoemd zijn Iris Baijens als secretaris en Maarten
van Rijbroek als algemeen bestuurslid/hoofd tuinkeuringen. Bernard van der Lugt werd herbenoemd als penningmeester. Frans
Tijs werd aangesteld als nieuwe complexvertegenwoordiger van de Bosweg, Bart Braune volgt Henk te Hietbrink op als com-
plexvertegenwoordiger van de Kweek. Henk legt eind dit jaar zijn functie neer en wordt bedankt voor zijn inzet. Iris en Maarten
introduceren nog kort zich elders in het blad.
 
Op dit moment lijkt zich ook een opvolger te hebben gemeld voor de aftredende voorzitter.
 
Wel zijn er nog twee open posten op het complex Cattepoelseweg: complexvertegenwoordiger Gerard Wiggers heeft aangege-
ven dat hij met deze functie wil stoppen. Voor de opvolging en verdeling van taken gaan we met de tuinders van de Cattepoel-
seweg in gesprek, maar misschien zijn er alvast mensen die iets voor hun complex willen betekenen?
 
Ook zoeken we nog een afgevaardigde van dit complex voor de Commissie van Beroep. Dit is een formele commissie waarbij
leden beroep kunnen aantekenen tegen bestuursbesluiten. Deze commissie wordt zelden ingeschakeld (hooguit een keer per
jaar), maar is wel belangrijk. In de commissie zit vanuit elk complex een tuinder die verder geen andere taken heeft en dus
volledig vrij kan spreken.
 
Verder in deze Knollentuin treft u de informatie aan over de gezamenlijke inkoop van zaad- en pootgoed. We trekken weer
samen op met BTV Elderveld, want dat is ons afgelopen keer goed bevallen. Let op dat u uw bestelformulier op tijd inlevert (10
januari) op een van de twee genoemde adressen!
 
Hennie Mones heeft nog een stukje ingezonden over gezamenlijke inkoop van compost.
 
Het bestuur wenst u fijne feestdagen en alle goeds voor 2021!

MELDPUNT GEMEENTE ARNHEM

 – voor omgewaaide bomen of boomtakken, onbegaanbare zandpaden, kuilen in de
paden, illegaal gestort afval e.d.. Telefonisch meldpunt: 0900-1809
Digitaal meldformulier: http://www.arnhem.nl/Wonen_en_leven/Melding_openbare_ruimte
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Bedragen worden door BTV-winkel ingevuld. 

SVP bedragkolom leeg laten.

Garant Zaden €

Bolster Zaden €

Welkoop Zaden €

Subtotaal €
Af: 20 % korting van

Subtotaal
€

Totaalbedrag Zaden €
Aardappelen, uien en

mest-/hulpstoffen

uit BTV-winkel

€

Aardappelen Garant /

Welkoop 
€

Totaal te betalen €
Inleveren bestelformulier:

- Tot en met zondag 10 januari 2021
- Sonsbeeksingel 151, 6822 BV ARNHEM
- Of Vondellaan 97, 6824 NC ARNHEM

Naam:……………………………………………………………………………………………………………………..

Complexnaam en tuinnr.: ……………………………………………………………………………………... 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………….

Telefoon:………………………………………………………………………………………………………………..

E-mail:………………………… Handtekening: 

OPHAALADRES: 
De Schuur (clubhuis BTV Elderveld, Hannesstraatje 2a 6843 NV Arnhem

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

www.btv-elderveld.nl



Bestelformulier BTV Winkel

2021

Alle prijzen onder voorbehoud en levering op basis van beschikbaarheid.

Biologisch geteelde pootaardappelen (NAK en SKAL gekeurd)

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

25/35 mm
€ 3,40 per kg €

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

28/35 mm
€ 3,30 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 25 kg € 20,00 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)
25 kg € 32,50 of € 1,50 per kg €

Transporteren €

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

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



Ik heb een tuin………. Deel 2

En op een dag had ik de sleutel van het
hek naar het pad dat naar mijn tuin leid-
de in mijn handen. En toen…… toen
begon het….
En wat toen begon…. dat vertel ik jullie
dus hier.
Ik heb dus de sleutel van het pad naar
mijn tuin leidt maar officieel heb ik de
tuin pas op 1 januari.
Dat waren twee hele lange weken. Maar
eindelijk was het 1 januari.
Nu is 1 Januari ook de geboortedag, en
dus de verjaardag, van mijn kleinzoon.
Het kleinkind dat mij oma maakte, een
speciaal kleinkind want je hebt maar één
kleinkind dat je grootouder maakt. Hoe-
veel er ook nog komen, dat eerste klein-
kind blijft speciaal.
Maar ja, die tuin, die tuin roept… ik moet
daar gevolg aan geven en dus toch even
gaan. De toekomst zal leren dat die tuin
mij wel vaker roept, heel vaak zelfs. En
die roep kan ik meestal niet weerstaan….
Maar goed….vol spanning loop ik naar
mijn tuin
De eerste keer… Daar sta ik dan, voor
mijn tuinhekje, te kijken naar dat plek-
je…en dat plekje is precies zoals ik altijd
dacht dat een tuin van mij er uit moest
zien. Het was prachtig. Het mooiste
plekje van het hele complex.
Niet dat er veel in te zien was. Ja, wel veel
van iets dat groen was, maar niet het
groen wat je in een tuin wil zien, nee, dat
soort groen was het niet. Ook lagen er
grote zonnebloemenstelen kriskras door
de tuin. Er was een tegelpad dat naar een
soort terras leidde waar een schuurtje
stond.
Het was ideaal, voor mij dan, op dat
moment dan. Want nu een paar jaar later
ziet het er heel anders uit, planten en
struiken keurig bij elkaar, soort bij soort
maar ideaal nog….. nee, nog lang niet.
Dat duurt wel even. Maar dat wist ik toen
nog niet. Daar kwam ik nog wel achter.
Ik sta in de tuin, mijn tuin, laat alles op
mij inwerken, snuif geuren op van natte
aarde. Zie ze vliegen, de vogels dan be-
doel ik. Wat een druktemakers zijn dat
toch. Verder zie ik geen enkele tuinder,
ik ben daar zo te zien helemaal alleen.
Heerlijk.
I.v.m. de eerdergenoemde verjaardag
kan ik niet veel doen dus ga ik het

... ik zie ze vliegen ...

Foto: Sławek Staszczuk,

CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

schuurtje maar eens inspecteren. Er zit
geen slot op, wel een nieuw dak.
Binnen is het rommeltje. Er staan en
liggen hier en daar een paar laarzen,
maat groot, groter en nog groter. Verder
wat potten, veel plastic rommel, vijverfo-
lie of zoiets. Ik zet mijn tuingereedschap
vast in het schuurtje. Dat gereedschap
bestaat uit een hark, twee schoffels die
allemaal zo’n 65 jaar oud zijn. Heeft mijn
vader nog gebruikt, een spade die ook
ergens stof stond te happen in een
schuur.

... even omspitten ...

Ik loop nog eens door de tuin, zie een
kruiwagen. Dat is wel handig. Die krui-
wagen is wel roestig, zelfs beetje door-
geroest, het is maar een klein plekje waar
hij doorgeroest is. Hij heeft een lege
band. Maar daar is vast wel wat aan te
doen. Ik zie ook een composthoop waar
ik het nodige aan moet doen, een beetje
fatsoeneren.
Let op dat woordje een “beetje”. Of het
woordje “even”. Even een “beetje” dit,
en dan “even” dat. Die woordjes gebruik
ik nog al eens, en dat leer ik na verloop
van tijd wel af ook…
Ik kijk nog eens rond en in mijn hoofd heb
ik 1000 en 1 plannen wat ik allemaal wel
niet ga doen. “Even” de tuin omspitten
en dan een “beetje” mest erop… En dan
zul je het wel zien…
Want in de zomer zal het een Paradijs
zijn, een Hof van Eden. Let maar op…Er
zijn geen woorden te vinden voor wat het
zal zijn in de zomer…Er zullen prachtige
wortels in de tuin staan, en bietjes, er
zullen bonenstaken staan waar veel
bonen aan zullen hangen. Er zal sla
groeien, veel aardbeien en komkom-
mers. Ik zie bramenstruiken langs het
hek. Dat betekent jam…Dat zal ik alle-
maal doen.

De plannen en ideeën tuimelen door mijn
hoofd.
Ik zal nog merken dat die plannen nog
honderd keer zullen veranderen of aan-
gepast moeten worden. Ook dat al die
plannen en ideeën wat eenvoudiger
worden.. Maar dat moet ik op dat mo-
ment nog allemaal ervaren.
Ik moet eerst nog “even” hard werken.
Ja, ja, “even”, ik zie in gedachten de er-
varen tuinders al glimlachen..
En weet je… Ik wist het nog niet op dat
moment maar een paar jaar later glim-
lach ik ook zoals een beginner zijn plan-
nen uitlegt.
Maar dat is pas over een paar jaar.
Eerst zal ik nog heel wat leren.
Maar goed… een dag later gaat de eerste
spade de grond in. Ik ga dat stukkie Pa-
radijs eens “even” lekker omspitten… Ja,
ja, “even” omspitten.
Pfffffft, dat ging toch iets anders dan ik
dacht, iets minder makkelijk, iets minder
snel, was toch wel wat zwaarder..
Stukje spitten en dan weer een poosje
uitblazen….. Wat een wortels heeft dat
groen wat er staat. Er komt geen eind
aan.
En als ik weer uitgeblazen en energie heb
vertel ik wel verder hoe het mij als (be-
ginnende) tuinder verging.
 
Tot dan, Marika
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In onze Knollentuin

Maarten van Rijbroek, het
nieuwe algemeen bestuurslid
en hoofd tuinkeuringen, stelt
zich voor:

Toen ik eind 2009 verhuisde naar Arn-
hem (Dalweg) was mijn eerste actie de
volkstuinvereniging bellen. Helaas was
er op korte termijn geen zicht op een tuin.
Ik week uit naar de volkstuinvereniging
Schaarsbergen. Een mooi complex en de
route met de fiets door het bos was ook
prachtig. Maar de schrale droge grond 
bezorgde me weinig tuinplezier. Ik ver-
plaatste mijn boeltje naar de volkstuinen
van Presikhaaf aan de A325. De locatie
was minder maar de (klei)grond veel
beter. Ik denk nog regelmatig terug aan
de enorme uien die ik daar oogste.
In 2012 kon ik eindelijk tuinen aan de
Cattepoelseweg. Niet km's door de stad
hoeven te fietsen om een kropje sla te
halen is toch wel heel fijn.
Ik ben bestuurskundige en begin dit jaar
heb ik mijn rechtenopleiding afgerond.
Ik werk als zzp-er/jurist bij gemeenten.
Op dit moment is de Omgevingsdienst
regio Arnhem één van mijn opdrachtge-
vers. Met het afronden van mijn studie
kwam er tijd vrij en toen de vereniging
vroeg of ik bestuurslid wilde worden
hapte ik toe. Binnen het bestuur houd ik
me bezig met het verwerken van de rap-
porten van de tuinkeurders. Iedereen die
van mij nog geen brief heeft ontvangen
is goed bezig!
 
groet
Maarten

Iris Baijens stelt zich voor

Beste Tuinders,
Mijn naam is Iris Baijens, de nieuwe secretaris van de vereniging. In
maart heb ik de werkzaamheden van Geert Pesselse overgenomen, en op de
laatste ALV ben ik ook officieel benoemd. Sinds twee jaar heb ik een
volkstuin op de Kweek waar ik met veel plezier naar toe ga, om lekker te
werken, maar ook om te genieten van de mooie plek en natuurlijk van de
oogst. Ik heb nog weinig ervaring als tuinder, maar al doende leert men,
en gelukkig zijn er veel aardige tuinders die mee willen denken en
advies geven.
 
Naast het werken in de tuin werk ik ook als ecoloog bij een
adviesbureau. Je zou misschien verwachten dat een ecoloog veel buiten
is, maar in de praktijk zit ik toch vooral achter een computer en kijk
ik hoe soorten beschermd kunnen en moeten worden. Ik vind het daarom
extra fijn om naar buiten te kunnen gaan en daar actief bezig te zijn.

Wie heeft interesse in biologische mestcompost?

Sinds een paar jaar organiseer ik een
collectieve bestelling bij Bio Kultura.
Mede-tuinders geven aan hoeveel zak-
ken van 40ltr. ze willen en ik geef de
eindbestelling door en spreek af wan-
neer de meststof geleverd wordt. Gebrui-
kelijk is dat dit op een zaterdagochtend
in februari gebeurd. De mannen van Bi-
o-Kultura leveren de zakken ter plekke
af, bij de betreffende tuinder op de tuin.
 
Ook dit jaar wil ik weer proberen collec-
tief een bestelling te plaatsen. Dit jaar is
er ruimte om ook andere producten te
bestellen.
Voor meer informatie: www.bio-kultura.
nl
 

Wie mee wil doen, nodig ik uit om het
formulier op de volgende pagina in te
vullen (of de gevraagde gegevens in een
mail op te schrijven) en mij deze te mai-
len. Het is wel de bedoeling dat je mini-
maal 10 zakken afneemt. Heb je minder
nodig, maak dan een afspraak met een
aantal mensen van je complex over een
gezamenlijke bestelling.
 
Ik maak uiteindelijk weer een lijst en zal
de bestelling en levering weer coördine-
ren.
 
Graag wel binnen 2 weken na het ver-
schijnen van de Knollentuin, reageren!
 
Hennie Mones

zie hiernaast voor info en formulier ---> --->
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Naam

Adres

tel.

e-mail

Tuincomplex

Tuin nummer

Bestelling Aantal Prijs Totaal

Biologische Mestcompost 5,50€     

Biologische Tuinaarde-compost 6,00€     

Biologische Potgrond 7,00€     

Kleimaterialen 17,50€    

Plantaardige Voedingskorrel 10,00€    

BIOLOGISCHE MESTCOMPOST
De biologische mestcompost van Bio-Kultura
gebruik je als voeding voor je (moes)tuin voor een
heel jaar. De mestcompost bestaat uit een
combinatie van dierlijke bemesting en
plantaardige compostsoorten. Hiermee voed je je
planten, stimuleer je het bodemleven en verbeter
je de waterhuishouding van je tuin.

BIOLOGISCHE TUINAARDE-COMPOST
Onze biologische tuinaarde is een hoogwaardige
tuinaarde op basis van verschillende soorten
compost. De tuinaarde is geschikt voor het ophogen
of (bij)vullen van je tuin, border of bak en voor de
aanplant van bomen, hagen en vaste planten. Je
stimuleert daarbij het bodemleven en werkt aan
waterhuishouding en de structuur van de bodem.

BIOLOGISCHE POTGROND
Met onze potgrond bied je de potplanten in jouw
tuin of balkon een evenwichtige en gezonde basis
om zich te ontwikkelen, groeien en bloeien. Met
onze potgrond bepalen je planten wanneer wat
belangrijk is. Eerst een goede ontwikkeling van het
wortelstelsel, dan de groei bovengronds en daarna
de bloei. Bio-Kultura potgrond bestaat alleen uit
organische grondstoffen.

€ 7 , 0 0

€ 6 , 0 0

€ 5 , 5 0
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In onze Knollentuin

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

www.editoo.nl

Dagelijks Bestuur

Voorzitter: Saskya Kamps (aftredend)
voorzitter@volkstuinarnhem.nl
Secretaris: Iris Baijens
secretariaat@volkstuinarnhem.nl
Penningmeester: Bernard van der Lugt
penningmeester@volkstuinarnhem.nl
alg. bestuurslid/hoofd tuinkeuringen:
Maarten van Rijbroek
tuinkeuring@volkstuinarnhem.nl
 

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

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 2021: Vak A
 
Water aangesloten van ca. 1 april tot ca.
1 november

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
 

Complexbeheerders

Bosweg, hoek Hommelseweg:
Frans Tijs
bosweg@volkstuinarnhem.nl
Braamberg:
braamberg@volkstuinarnhem.nl
Cattepoelseweg:
Opvolging gezocht!!!
Gerard Wiggers,  026-4431286
De Kweek:
Bart Braune
kweek@volkstuinarnhem.nl
Parkweg:
Erik de Vries, 06-50478618
 
Aanhanger/Mest

Beheer aanhanger: Erik de Vries
06-50478618
Mest: Erik Wijers 06-139 329 68
Mest: Dhr. Meeuwsen 06-2000 41 47
Paardenmest: Linda Smulders
(pa Matthijssen) 06-248 392 95

8


