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Pompoen en zonnebloem

De wedstrijd ‘wie kweekt de grootste
pompoen en/of zonnebloem’ gaat dit
jaar noodgedwongen in een nieuwe
ronde. Iedereen heeft een brief gehad
met wat nieuwe zaden.
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Berichten van het bestuur

Beste Lezers,
Op het moment van dit schrijven leven we één jaar in een lockdown als gevolg van de coronapandemie. Voor ons als vereniging
heeft deze situatie natuurlijk ook gevolgen. Sommige dingen zijn niet veranderd: zo kunnen we ons zoals elk voorjaar weer
verheugen op een nieuw tuinjaar: buiten zijn, lekker werken en alles zien groeien en bloeien. Wat een geluk!
 
Maar de Algemene Ledenvergadering, die normaliter gepland staat op de laatste maandag van maart, wordt opnieuw verplaatst
naar het najaar. Het bestuur kan al ook maanden niet meer bijeenkomen om te vergaderen en probeert de zaken via email te
bespreken, wat in de wintermaanden nog heel goed te doen was, maar nu het weer drukker op de tuinen wordt misschien om
andere oplossingen zal vragen. Het inwerken van de beoogde nieuwe voorzitter is ook wel wat lastiger door het ontbreken van
de levendige vergaderingen.
 
Ook kunnen de complexbijeenkomsten niet doorgaan. We hebben afgelopen jaren goede ervaringen opgedaan met vergade-
ringen waarin de tuinders per complex in het vroege voorjaar bijeenkomen om praktische zaken te bespreken die voor hun
complex belangrijk zijn en taken te verdelen om een en ander aan te pakken. Deze manier van werken is ontstaan doordat de
‘complexvertegenwoordiger oude stijl’ die alle dagen op het complex was, alles wist en erg veel in zijn eentje deed, niet meer
haalbaar is. Op dit moment functioneert alleen de Parkweg nog ongeveer op die manier. Op de andere complexen is een ver-
tegenwoordiger vooral iemand die het overzicht houdt op lopende zaken en daarmee ook de link naar het bestuur is. De
meeste taken worden door een groepje vrijwilligers uitgevoerd. Complexvertegenwoordiger Gerard Wiggers van de Cattepoel-
seweg heeft afgelopen najaar aangegeven dat hij met deze functie wil stoppen. Voor de opvolging en verdeling van taken
zouden we dus ook met de tuinders van de Cattepoelseweg in gesprek willen gaan, maar zo’n bijeenkomst kan op dit moment
nog niet plaatsvinden… We zouden graag van mensen die wat meer willen betekenen op dit complex, een berichtje willen
krijgen via de mail (secretariaat@volkstuinverenigingarnhem.nl) en nemen dan contact op.
 
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. Geïnteresseerden kunnen naar het secretariaat mailen.
 
De gezamenlijke inkoop van zaad- en pootgoed in samenwerking met BTV Elderveld leverde circa 60 bestellingen op, meer dan
vorig jaar – toen we voor het eerst samenwerkten. Het afhalen van de bestellingen is inmiddels geregeld en coronaproof afge-
handeld.
 
Tot slot hopen we dat dit najaar nog ons uitgestelde jubileumfeest kan worden gevierd. De wedstrijd ‘wie kweekt de grootste
pompoen en/of zonnebloem’ krijgt natuurlijk ook een herkansing.
 
Het bestuur wenst iedereen veel tuinplezier in 2021!

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 (voor contact-
gegevens zie de achterkant van deze knol). We zoeken zo nodig met u naar een
oplossing.

Alvast voor in de agenda:

De keuringsdata 2021 zijn:
1. 16 - 26 april
2. 18 - 28 juni
3. 27 augustus - 6 september
4. 5 - 15 november
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Bijzondere groenten - Nieuw--
Zeelandse spinazie

Vorige keer hebben we gekeken naar de
dahlia, als decoratieve snijbloem en als
fraaie borderplant in de tuin. Dit keer
aandacht voor een bijzondere groente
die hier en daar door tuinders al wordt
verbouwd, maar verder nog weinig be-
kend is: Nieuw-Zeelandse spinazie (Te-
tragonia expansa).  Deze eenjarige plant
uit de IJskruidfamilie (Aizoaceae) is niet
verwant aan de gewone spinazie (Spina-
cia oleracea) en komt oorspronkelijk uit
Nieuw Zeeland.
 
Het is een sterk vertakte spinaziesoort
met een ondiep wortelstelsel, die vraagt
om een goed bemeste grond. De warm-
teminnende plant heeft een wat trage
start, maar verandert al snel in een
krachtige groeier. De bladeren en sten-
geltoppen kunnen vanaf half juli geoogst
worden, tot aan de eerste vorst. Nieuw--
Zeelandse spinazie heeft een aantal op-
vallende kenmerken, die het tot een
musthave maken in de moestuin. Ik zet
ze hieronder even op een rijtje:
 
Het is een makkelijk te verbouwen 
groente met een enorme groeikracht, 
waardoor je vanaf het begin van de
zomer verzekerd bent van een constante
productie, tot aan de eerste nachtvorst.
Bovendien zaait de plant zichzelf uit,
waardoor je direct bij de start van het
volgende seizoen al voldoende zaailin-
gen hebt voor een of meerdere bedden.
 
Nieuw-Zeelandse spinazie is bijzondersma-
kelijk en goed te vergelijken met onze
zomerspinazie, maar zonder de sterke,
wat bittere smaak van de laatste. Culinair
prima te gebruiken in Indiase curries,
Italiaanse roerbakgerechten of gewoon
gekookt/gestoomd in de Hollandse
keuken.
 
De spinaziesoort is klimaatbestendig en
gedijt uitstekend bij warm en droog

weer. Het gewas heeft een voorkeur voor
volle zon, maar produceert toch het
beste in halfschaduw. De opbrengst is
dan wel wat lager, maar het blad blijft
veel sappiger en de plant schiet niet snel
door. Het is belangrijk om regelmatig te
oogsten, want zo blijft de plant langer in
een vegetatief (blad)stadium. Zijn na de
bloei eenmaal de houtige zaadvruchten
gevormd, dan is de plant niet meer goed
te eten.
 
Nieuw-Zeelandse spinazie levert een
grote hoeveelheid composteermateriaal
op. Het is wel zaak om op tijd, aan het
eind van de herfst de spinaziebedden te
rooien, want na de eerste vorst verande-
ren de planten in een slijmerige, moeilijk
te hanteren massa.

 
De soort is verder weinig gevoelig voor
ziekten en plagen : insecten eten er
nauwelijks van en slakken gaan er met
een boog omheen. Ook is de plant een
effectieve bodembedekker en onkruid-
onderdrukker. De meeste onkruidsoor-
ten maken weinig kans tegen het snel-
groeiende ‘tapijt’ van de Nieuw-Zeeland-
se spinazie. Belangrijk is wel om een wat
hogere plantdichtheid aan te houden :
30 x 40 cm - en niet de doorgaans aan-
gegeven 50 x 100 cm.
 
Al met al een aanrader voor het nieuwe
seizoen(!)
 
 
Rob Hennemann (KW09)
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TUINKEURINGEN 2021

Onze complexen worden 4 x per jaar
gekeurd door tweetallen tuinkeurders
die niet zelf op dat complex tuinieren. Zij
keuren de tuinen vanuit ons tuinregle-
ment. Dat reglement is grotendeels ge-
baseerd op het huurcontract met de ge-
meente en veel regels zijn door de ge-
meente bepaald, bijvoorbeeld de groot-
te van tuinhuisjes en kasjes en hoogte
van bomen en struiken. Verder wordt er
bijvoorbeeld gekeken of de tuin wordt
gebruikt waarvoor hij is bedoeld: om
actief te tuinieren. Dat hoeft niet te bete-
kenen dat er alleen strakke rijtjes groen-
ten mogen zijn, met veel zwarte grond
eromheen! Onze tuinkeurders weten
heus het verschil tussen wilde bloemen
en onkruid.
 
Tuinders met een tuin waarop iets is
aangemerkt, krijgen een brief per mail,
of - als het een ernstige constatering is -
per post. In deze brief staat aangekruist
wat er niet in orde is. Om een beeld te
krijgen van alle criteria waar naar wordt
gekeken, drukken we hierbij de stan-
daardbrief af.
 
De keuringsdata voor 2021 zijn:
1. 16 - 26 april
2. 18 - 28 juni
3. 27 augustus - 6 september
4. 5 - 15 november
 
VACATURE - We hebben voor dit jaar
voldoende tuinkeurders, maar geen re-
servekeurders. Aan dat laatste is wel
behoefte, want door ziekte of vakantie
valt er vaak wel een keurder uit. Tuinen
keuren is ontzettend leuk werk. Het kost
je 4 x per jaar een paar uurtjes, en omdat
je op een ander complex rondloopt zie je
ook veel interessante dingen die kunnen
inspireren!
 
Aanmelden kan via de mail:
secretariaat@volkstuinarnhem.nl

  Adres: ontvanger

Tuin: t u i n n u m m e r  e n  c o m p l e x

Betreft: tuinkeuring 2020-4

Arnhem, datum

Beste tuinder_naam,

Onze vereniging huurt de tuincomplexen van de gemeente Arnhem. De gemeente heeft een 

aantal regels verbonden aan deze verhuur. Deze regels zijn opgenomen in ons tuinreglement en 

als bestuur moeten we er op toezien dat de regels worden nageleefd. Dat doen we door vier 

keer per jaar de tuinen  te keuren. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar ons 

tuinreglement, dat te vinden is op v  o  l  k  s  t  u  i  n  a  r  nh  e  m  .  n  l  /  t  u  i  n  r  e  g  l  e  m  e  n  t  .  h  t  m  l.

Bij de laatste tuinkeuringscontrole is het volgende geconstateerd op uw tuin:

A. Algemeen beeld:

1. Ernstige verwaarlozing.

2. Beginnende verwaarlozing: teveel onkruid op de tuin.

3. Onkruid op het algemeen toegangspad, pad niet gemaaid.

4. Slordig opgeslagen materialen op tuin of schuurtje.

5. Rommel op de tuin zoals afval van hout/metaal/plastic/glas/puin.

6. Felgekleurde materialen en partytenten.

B. Hagen, bomen en struiken:

1. Haag hoger dan 1,50 meter.

2. Haag te breed: meer dan 50 cm/over de rooilijn/niet gesnoeid.

3. Binnenkant van de buitenhaag van het complex niet gesnoeid.

4. Boom  (fruitboom of gedoogde boom) hoger dan 3 meter.

5. Struik of conifeer hoger dan 2 meter.

Postbus 599

6800  AN Arnhem

06 25 200 436 

ww  w  .  v  o  l  k  s  t  u  i  n  a  r  nh  e  m  .  n  l

s  e  c  r  e  t  a  r  i  aa  t  @  v  o  l  k  s  t  u  i  n  a  r  nh  e  m  .  n  l

Kamer van Koophandel: 40119988

Voorbeeldbrief Tuinkeuringen

pagina 1
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C. Afrasteringen toegangshekken individuele tuinen:

1. Afrastering tussen de tuinen verwaarloosd.

2. Afrastering te hoog (meer dan 1,50 meter).

3. Toegangshek verwaarloosd of kapot.

4. Hinderlijke gewassen of composthoop tegen afrastering toegangspad.

5. Onkruid en/of woekerende gewassen te dicht op de tuinbuurgrens.

D. Opstallen (schuurtjes en kassen):

1. Schilderwerk onvoldoende.

2. Verrotte materialen.

3. Dak verwaarloosd.

4. Te felle kleuren.

E. Woekerende gewassen:

1. Bamboe of riet op de tuin.

2. Woekeronkruid zoals kweekgras, zevenblad, haagwinde, heermoes, berenklauw.

3. Fruitstruiken woekeren teveel.

4. Meer dan 15% van het tuinoppervlak gras, niet gemaaide graspaadjes.

F. Seizoen:

1. Aardappelteelt op het verkeerde tuingedeelte.

2. Hagen niet geknipt (juni  en september).

3. Bonenstokken nog  aanwezig (1 november).

4. Losliggend plastic en tuinmeubels (1 november).

Verdere opmerkingen:

Graag zien wij dat u bovenstaande aangekruiste opmerking(en) aanpakt en binnen 1 maand 

in orde maakt.

Namens het bestuur van de Volkstuindersvereniging Arnhem, met 

vriendelijke groet,

ondertekenaar_brief

Voorbeeldbrief Tuinkeuringen

pagina 2

Aangifte doen

Bij inbraak en vandalisme op uw tuin s.
v.p. aangifte doen bij de politie!
Een melding of aangifte kunt u snel via
internet doen: https://www.politie.nl/
aangifte-of-melding-doen

MELDPUNT GEMEENTE
ARNHEM

 – voor omgewaaide bomen of boom-
takken, onbegaanbare zandpaden,
kuilen in de paden, illegaal gestort
afval e.d.. Telefonisch meldpunt:
0900-1809
 
Digitaal meldformulier:
Homepage van de Gemeente Arnhem:
"Melding doen"
https://www.arnhem.nl/algemeen/
Klacht_bezwaar_of_melding/
melding_of_klacht_openbare_ruimte

Speeltoestellen op de tuin?

Regelmatig komen er vragen bij het bestuur binnen, of speeltoestellen op de
volkstuin reglementair zijn toegestaan.
Het antwoord daarop is ja, het reglement verbiedt dat niet. Maar onze tuinen zijn
bedoeld om te tuinieren, er mag geen (geluids-)overlast worden veroorzaakt, en de
oppervlakte van de toestellen (denk daarbij aan bijv. een trampoline) wordt meege-
rekend met de toegestane oppervlakte van bouwwerken (20% van de tuin). In totaal
moet minimaal 80% van de tuin gebruikt worden voor het doel van de tuin: tuinieren.
De tekst van het volledige tuinreglement kunt u vinden via In onze Knollentuin on-
line editie http://inonzeknollentuinwebeditie.blogspot.com/p/reglement-en-sta-
tuten.html
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Ik heb een tuin….deel 3

Het is een tijdje gelden dat ik jullie ver-
telde over het begin van mijn Moestuin--
avontuur. Over het gepuf, over het
steeds weer even uitrusten, over al die
plannen die ik had, over hoe fantastisch
het zou worden.
 
En hoe ik uiteindelijk de tuin “effe” om
zou spitten. Ik zou wel meer dingen “ef-
fe” doen. Dat “effe” heb ik ondertussen
wel een beetje afgeleerd.
 
Ik zeg met opzet “een beetje” want toen
er geduld uitgedeeld werd was ik afwezig
denk ik. Of stond achter in de rij. Daar-
en-tegen… toen er chaos uitgedeeld
werd stond ik waarschijnlijk helemaal
vooraan, in mijn eentje..
 
Maar goed…dat is een ander verhaal
maar…wat af en toe wel opduikt in mijn
Moestuin-avontuur.
 
Maar nu ben ik echt begonnen met het
omspitten van mijn tuin. Wat dus meer
werk is dan ik dacht, veel meer werk.
 
Dat onkruid, en die lange wortels, pfffft.
Later leer ik dat het Kweekgras is. Dat gaf
zich niet zo snel gewonnen. Gelukkig ben
ik ook een beetje koppig en het groen
begon het uiteindelijk toch het onderspit
te delven.
 
Ik moet wel bekennen dat ik regelmatig
mij afvroeg hoe ik het in hemelsnaam in
mijn hoofd haalde om op mijn leeftijd,
eind 60, nog aan een tuin te beginnen.
En hoe ik dat stuk grond ooit omgespit
zou krijgen, hoe ik het vol moest krijgen.
Wat was ik van plan om daar te laten
groeien in zo’n groot stuk tuin? Tja, later
bleek dat die tuin echt niet groot genoeg
was. Mijn ideeën echter wel.

Invasieve exoten

Invasieve exoten zijn planten en dieren die oorspronkelijk niet in Nederland voorko-
men. Omdat ze geen natuurlijke vijanden hebben breiden zij zich snel uit. Planten
en dieren die van nature voorkomen worden zo verdrongen of kunnen uitsterven. In
Arnhem kennen we 3 soorten invasieve exoten die actief worden bestreden:
 
Japanse duizendknoop, de Reuzenberenklauw en Reuzenbalsemien.
 
Over de Japanse duizendknoop hebben we op onze website eerder al bericht.
 
De Reuzenberenklauw heeft de gemeente Arnhem nu ook in kaart gebracht.
Kijk op onze website www.volkstuinarnhem.nl voor alle makkelijke links of op de
website van de gemeente Arnhem: Home / Inwoners / Wonen en milieu / Groenbe-
heer / Invasieve exoten
 
Hier staat alles over hoe de plant te herkennen en te bestrijden.
 
De Reuzenberenklauw is een meerjarige plant die tot 3 meter hoog kan worden. Hij
heeft grote harige bladeren. De stengel is ook behaard en heeft paarse vlekken. De
plant bloeit met grote witte bloemschermen die wel een halve meter breed kunnen
worden.
 
Bijzonder vervelend: Bij aanraking kan deze plant ernstige brandwonden veroorza-
ken.

Foto: Frank Schwichtenberg

Heracleum mantegazzianum (Giant

hogweed, Herkulesstaude; Riesen-Bären

klau, Herkuleskraut, Berce géante du Cauca

se, Reuzenbereklauw) auf einer Weide in

Uetersen

Huhu Uet, CC BY 3.0 <https://creativecom

mons.org/licenses/by/3.0>, via Wikimedia

Commons

Foto: Frank Schwichtenberg

Heracleum mantegazzianum (Giant

hogweed, Herkulesstaude; Riesen-Bären

klau, Herkuleskraut, Berce géante du Cauca

se, Reuzenbereklauw) auf einer Weide in

Uetersen

Huhu Uet, CC BY 3.0 <https://creativecom

mons.org/licenses/by/3.0>, via Wikimedia

Commons
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Maar zover was ik nog niet, nog lang niet.
 
Op één van die twijfel-momenten ging ik
uit verveling maar eens bonenstokken
neer zetten. Bezorgde buur-tuinders
vertelden mij direct dat het veel te vroeg
was om nu al boen te planten. Kan pas
na de IJsheiligen. Dat vond ik erg lief van
de buren en heb daarom maar niet ge-
zegd dat ik dat wel wist. Maar doordat er
opeens een stukje tuin af leek kreeg ik
opeens weer energie. En besefte ik dat
ik niet in één keer alles kant en klaar
omgespit hoefde te hebben. Gewoon
stuk voor stukje, gewoon het stukje dat
ik nodig had op dat moment. En dat
werkte uitstekend. Leek wel als of ik veel
sneller ging dan daarvoor. En de eerste
groentes konden de grond in. Dat was
toch wel en heel speciaal moment. Aan-
tal weken hard werken en dan…een
zaadje of een heel piepklein plantje, en
dat stop je in de grond. En dat wordt dan
een heerlijk groenten,.. hoop je.

 
En terwijl dat zaadje zijn best deed om
een pietepeuterig klein plantje te wor-
den kon ik mijn hoofd buigen over de
rabarberplanten. Juist ja, rabarberplan-
ten, hele grote rabarberplanten,… en…ik
lust geenrabarber!!! Nooit lekker gevon-
den die zure troep. Als kind ben ik dood
gegooid met rabarber, in allerlei vormen.
Mijn tante Coba had een grote moestuin
achter het huis met o.a. Rabarber…. En
dat werd veelvuldig met ons gedeeld.

Heel goed bedoeld van mijn tante Coba
maar beslist niet aan mij besteed. Dus
weg met die troep. Nou, dat ging niet zo
makkelijk als gezegd. Graven, graven en
nog eens graven. Volgens mij ben ik bijna
in China geweest. Puristen onder ons
zullen ws opmerken dat Australië meer
in de lijn ligt. Maar goed, in de volksmond
heeft men het altijd over China, dus...
Voel je hem, volksmond….volkstuin…
 
En het is gelukt. Einde rabarber. Hoor ik
paar jaar later dat mijn dochter het lekker
vindt. Ja, daag, dat zet zij maar in haar
eigen tuin thuis, never nooit meer in mijn
tuin.
 
En zie, daar kwam een volgend probleem
op duiken, een groente waar ik nog nooit
van gehoord had……Aardperen. Ik dacht
echt aan peren toen ik dit hoorde. Rare
peren dan, die in de grond groeiden dan.
Niet aan een soort vergeten en nu weer
opeens een erg popie-jopie groenten is,
maar een rare aardappel-groente.. Wist
ik veel.
 
En die dingen, die woekeren ook. Ik heb
een zwembad gegraven van bijna Olym-
pische grootte om die aardperen eruit te
krijgen. Uit nieuwsgierigheid heb ik ze
geproefd. Nou, ik weet niet echt waarom
die dingen opeens zo populair zijn maar
er zit geen smaak aan. Ja, als je ze bakt
dan verschijnt er iets van een smaakje.
Beetje een vaag smaakje. Aardig als ik

ben heb ik aardperen hier en daar uit
gedeeld aan deze en gene om het eens
uit te proberen. Maar ook de Aardperen-
uit-probeerders vonden er bar weinig
smaak aan. Dus het radicaal weg ermee.
 
Mooi, dus flink ploeteren en klaar is
kees.. Ja, ja, dat dacht ik. Het jaar daarop
kwamen ze weer op. En het jaar daarop
ook weer. Dat wist ik, gelukkig, toen nog
niet. Maar door deze aardperen hard aan
te pakken, d.w.z. zo gauw ze koppie
boven de grond kwamen er uitrekken/-
graven is heeft uiteindelijk zijn vruchten
afgeworpen. Einde aardpeer.
 
Ondertussen kwamen de zaadjes boven
de grond met hele kleine sprietjes, de
plantjes werden groter en werden beetje
herkenbaar. En de Appie H. plantjes, die
natuurlijk bij oma gedumpt werden,
deden het ook goed.
 
Het leek wel op een echte Moestuin, om
precies te zijn een Volkstuin. Een moes-
tuin heb je bij je huis…
.
Ik heb al weer genoeg verteld. Ik stop. De
volgende keer vertel hoe ik een beetje
orde in de chaos probeer te scheppen.
 
 
Tot dan.
Marika
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Indien onbestelbaar retour naar: Volkstuindersvereniging Arnhem, Postbus 599, 6800 AN  ARNHEM

www.editoo.nl

Wie Wat Waar?

.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
 

Complexbeheerders

Bosweg, hoek Hommelseweg:
Frans Tijs, 06-10750179
bosweg@volkstuinarnhem.nl
Braamberg:
braamberg@volkstuinarnhem.nl
Cattepoelseweg:
Opvolging gezocht!!!
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

Secretariaat, correspondentie

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

E-mail:

secretariaat@volkstuinarnhem.nl

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.

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
 

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

Tuinkeuringen 2021

De keuringsdata zijn:
1. 16 - 26 april
2. 18 - 28 juni
3. 27 augustus - 6 september
4. 5 - 15 november
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