
Een blije tuinder.

Gewoon even een kort bericht om te laten weten hoe het voelt om een kersverse tuinier op de Bosweg te zijn. Het voelt als een
warm nest (hier een toepasselijker woord dan het gebruikelijke ‘bad’), waar je je als nieuwkomer zomaar geheel vanzelfsprekend
in mag voegen. En je je per direct welkom en op je gemak voelt.
 
Enthousiaste medetuiniers met een mengelmoes aan leeftijden waardoor er een hele fijne ontspannen sfeer is. Ik ben dan ook
superblij dat ik hier voortaan deel van uit mag maken. En daar bovenop: een stroom van spontane giften voor mijn nog behoor-
lijk kale stukje… die geven net dat duwtje om op gang te komen, want ergens een begin maken is vaak het lastigst. Door die
allereerste blauwe bessen struik; wat zaden, slaplantjes en een supergave compostton (!); en je gereedschap zolang bij de
buren in de kist mogen opbergen, kom ik lekker op gang en doe ik al veel ideeën op voor mijn eigen plekje.
 
Van mijn kant wil ik graag laten weten dat er altijd een beroep op mij mag worden gedaan. Ik heb enthousiasme, tijd en energie
genoeg, teveel voor het tuintje dat ik nu (nog) heb. Want ja, het zaadje voor doorstromen naar een ruimer plekje is al gezaaid…
niets menselijks is mij vreemd.
Tot ziens op ‘de tuin’
Hanneke
Bosweg 32

HONINGBIJEN en WILDE BIJEN

Het gaat al jaren slecht met ‘de bij’. Er
worden allerlei initiatieven opgezet om
de bijensterfte tegen te gaan en het in-
sect te redden, maar uit verschillende
Europese onderzoeken blijkt dat in het
geval van stimuleren van de honingbij dit
ten koste te gaan van de wilde bij.
 
Omdat bij het bestuur ook steeds vaker
de vraag binnenkomt of het toegestaan
is om een bijenkast op de tuin te plaat-
sen, hebben we uitgezocht wat wijsheid
is. Tot op heden is het plaatsen van een
kast toegestaan na een officiële aan-
vraag bij het bestuur, mits alle tuinburen
ook toestemming geven. Aan de andere
kant is het houden van dieren op de tuin
verboden volgens het reglement. We
willen het houden van honingbijen liever
niet aanmoedigen. Verschillende imkers
hebben ons laten weten dat het verstan-

dig is om het plaatsen van kasten goed
te overleggen met de lokale imkervere-
niging. Dat willen we zeker gaan doen.
Het is erg belangrijk dat de honingbijen
ook voldoende onderlinge ruimte en
voedselmogelijkheden krijgen en niet
met elkaar gaan concurreren. Ons stand-
punt is om ons bij de vereniging liever te
richten op brede biodiversiteit en onze
tuinen juist vooral meer geschikt te
maken voor de wilde bijen, vlinders en
andere bedreigde insecten.
 
In Nederland zijn er wel 360 verschillen-
de wilde soorten bijen. Meer dan de helft
daarvan is ernstig bedreigd en staat op
de rode lijst. Ook concurreert de honing-
bij met de wilde soortgenoten. Waar
honingbijen honing maken, in koloniën
leven – elkaar kunnen wijzen op voedsel-
vindplaatsen - en hun koningin tot wel
2000 eitjes per dag legt, leven de wilde

Colletes cunicularius (Grote Zijdebij) op

wilg

Foto: CC BY-SA 3.0 Wikipedia Foto gemaakt

door Huib Koel, voorjaar 2004

soortgenoten solitair en leggen ze maar
één eitje per dag. Er zijn verschillende
ondersoorten, zoals de metselbijen,
zandbijen, groefbijen en behangersbij-
en. Hommels zijn ook bijen.

vervolg
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VOORWOORD van het BESTUUR

Na een uitermate koud en nat voorjaar begon juni met mooi, droog zomerweer. Onze tuinen staan er nochtans florissant bij,
na zoveel regen. Misschien zijn er wel wat meer naaktslakken, ook zijn her en der coloradokevers waargenomen, of is niet alle
zaaigoed opgekomen.
 
In dit zomernummer een aantal tips over tuinieren met dieren. We hebben de naaktslak en coloradokever al benoemd, maar
gaan het daarnaast nog hebben over de honingbij en de wilde bij.
 
Ook een terugkerend item in de zomer: sproeien en vuurtjes stoken. Wat het sproeien betreft: op het moment van dit schrijven
(medio juni) zijn er al op verschillende plekken sproei-installaties gesignaleerd die midden op de dag aanstaan. DOE DIT NIET.
Sproei ’s ochtends voor 9 uur of ’s avonds na 6 uur. Overdag sproeien is zonde van het water - de helft verdampt namelijk – en
de natte planten verbranden makkelijk in de zon. Houd er ook rekening meer dat we per complex gezamenlijk de waterrekening
betalen: als één tuinder erg veel water verbruikt, draaien andere (zuinige) tuinders hier ook voor op!
 
Vuurtjes stoken en barbecueën zijn verleidelijke zomeractiviteiten. Maar vuur stoken is helaas verboden volgens de Algemene
Plaatselijke Verordening van de gemeente Arnhem. Dat geldt ook voor vuurkorven en schalen. Belangrijkste reden voor dit
verbod is het brandgevaar: De vonken kunnen makkelijk overspringen, en al onze complexen bevinden zich in kwetsbare
parkgebieden. Barbecueën is wel toegestaan, maar houd rekening met de tuinburen. We hebben een volkstuin om te tuinieren
en genieten graag van de stilte en de natuur. Een volkstuin is niet te vergelijken met een recreatieve achtertuin waar je een
feestje kunt bouwen.
 
In het vorige nummer van dit verenigingsblad schreven we al over de overlast die trampolines kunnen geven. Het bestuur heeft
na overleg besloten om trampolines op de tuin te gaan verbieden. Bij de komende Algemene Ledenvergadering zal dit verbod
een van de herzieningen in het tuinreglement zijn die ter sprake komen. De ALV staat gepland op maandagavond 11 oktober
2021. In de Herfsteditie van De Knollentuin zullen de vergaderdocumenten worden afgedrukt.
 
Jubileumfeest 
Vorig jaar bestond onze vereniging 60 jaar, maar het toen geplande jubileumfeest ging niet door. De jubileumcommissie heeft,
gezien de onzekerheid rondom het coronavirus, besloten om het jubileumfeest in september 2021 weer niet te laten doorgaan.
Bij dit besluit heeft de oplaaiende delta-variant meegespeeld, met mogelijke maatregelen die wel of niet gelden in september
en die het organiseren van het feest in de weg kunnen staan. We hopen wel dat u fanatiek doorgaat met het kweken van de
pompoenen en de zonnebloemen. In de tweede helft van september willen we die wedstrijd wel doorlaten gaan. Voor die tijd
hoort u daar nog meer over, waar en hoe we dat organiseren.
 
 
In Memoriam Karel Latté. Half mei bereikte ons het droevige bericht dat Karel Latté op 11 mei j.l. is overleden. Karel was tot
2009 complexvertegenwoordiger van complex De Kweek, en tot vorig jaar de grote toegewijde oppermeester van de gezamen-
lijke inkoop van zaai- en pootgoed. Karel kampte het afgelopen jaar steeds meer met gezondheidsproblemen en met zijn ge-
heugen, waardoor hij zijn tuin op de Kweek nauwelijks meer bezocht. Hij is 78 jaar oud geworden. Het bestuur heeft de nabe-
staanden namens de vereniging een condoleance en bloemen gestuurd.
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Eén van de onderzoeken die duidelijk
maakt dat wilde bijen het moeilijker
krijgen door het plaatsen van bijenkas-
ten, komt uit Frankrijk. In Parijs zijn de
afgelopen jaren veel bijenkasten neerge-
zet. In 2011 stonden er zo'n 300 bijenkor-
ven in de stad, in het jaar van het onder-
zoek (2019) waren dat er meer dan 2000.
Maar niet alle bijen bleken te profiteren
van al die kasten. De onderzoekers be-
studeerden drie jaar lang de Parijse
plantsoenen. Daar kwamen zij tot de
conclusie dat de honingbij de plek van
de wilde bij lijkt in te nemen. Honingbijen
zijn veel actiever in het verzamelen van
voedsel omdat zij voor hun volkje moe-
ten zorgen. Daardoor blijft er voor de
andere wilde soorten minder nectar en
stuifmeel over. De Franse onderzoekers
wijzen erop dat de afname van het aantal
wilde bijen ook de productie van teeltge-
wassen zoals aardbeien, paprika's en
aubergines in gevaar kan brengen. De
bestuiving van die gewassen wordt ge-
daan door de wilde soorten. Maar ook
veel wilde planten zijn afhankelijk van
wilde bijensoorten voor bestuiving. De
onderzoekers vrezen dat de biodiversi-
teit afneemt als er nog meer bijenkorven
worden neergezet. Ze roepen daarom op
om in de stad bijenkasten weg te halen
èn meer groen te planten. Dat advies
sluit aan bij ander onderzoek: het gebrek
aan voldoende voedsel voor alle soorten
bijen.

Voedseltekort
Het probleem met de bijensterfte in Ne-
derland is namelijk volgens onderzoe-
kers van de Wageningen Universiteit
(WUR) naast het tekort aan kasten,
vooral ook het tekort aan voedsel voor
zowel honing- als wilde bijen. Toen de
sterfte begon wilde iedereen ‘de bij’
helpen door meer bijenvolken neer te
zetten. Dit terwijl we juist voor meer
bloemen en planten moeten zorgen waar
alle soorten bijen iets aan hebben. Meer
biodiversiteit dus.
 
Hier kunnen volkstuinders een belangrij-
ke rol spelen! Er zijn verschillende eenja-
rige bloemenzaadmengsels in de handel
die speciaal zijn samengesteld voor
vlinders en bijen. Niet al die mengsels

Houtschijf als bijenhotel met gaten voor so

litaire bijen

Foto: CC BY 2.5 Wikipedia Frank Mikley -

Eigen werk

zijn geschikt omdat ze nogal wat exoti-
sche bloemen bevatten. Een aantal be-
kende vaste planten en tuinkruiden is
ook geliefd: salie, wilde tijm, wilde ma-
joraan, gevlekt longkruid, kattenkruid,
margrieten, meisjesogen en herfstas-
ters. Wildere bloemen zoals dovenetels,
koolzaad en vogelwikke, kaasjeskruid,
slangenkruid en duizendblad zijn daar-
naast veelbezocht.
 
We kennen inmiddels wel het bijenhotel,
een overwinteringsplek voor solitair le-
vende bijen die je zelf kunt maken van
een stuk uitgeboord hout en/of holle
takjes en bundels riet of bamboe. Be-
langrijk is dat de gaten en takjes aan de

Deze foto toont vier gevulde nestgangen

van de gehoornde metselbij (Osmia cornu

ta). De eitjes en het stuifmeel zijn mooi

zichtbaar.

De foto is genomen op 5 april 2021 op een

zonnige dag.

Foto: CC BY-SA 4.0 Wikipedia LukaBE -

Eigen werk

achterkant dicht zijn, en de openingen
niet rafelig, anders beschadigen de
vleugels. De opening richt je naar het
zuiden en een overstekend dak houdt de
boel droog. Zo’n mooi bijenhotel ziet er
fantastisch uit maar een takkenril van
snoeihout werkt eigenlijk hetzelfde.
Verder vinden graafbijen een droog,
zonnig bergje voedselarm zand heel
aantrekkelijk om holletjes in te maken
om een eitje in te leggen. Er zijn best veel
mogelijkheden op onze volkstuinen voor
de wilde bij en andere bedreigde insec-
ten.

vervolg van

pagina 1

MELDPUNT GEMEENTE
ARNHEM

 – voor omgewaaide bomen of boomtak-
ken, onbegaanbare zandpaden, kuilen in
de paden, illegaal gestort afval e.d.. Te-
lefonisch meldpunt: 0900-1809
 
Digitaal meldformulier:
Homepage van de Gemeente Arnhem:
"Melding doen"
https://www.arnhem.nl/algemeen/
Klacht_bezwaar_of_melding/melding_o-
f_klacht_openbare_ruimte
of
https://fixi.nl/
Hier kunt u onder opgave van een locatie
online een melding maken en ook foto's
toevoegen
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GRAS

Gras en kruidenmengsels leveren nog
wel eens verwarring op bij buurtuinders
en keurders. In onze tuinen mogen we
tot 15% gras hebben, in de vorm van een
gazon en paadjes. Maar enkele tuinen
hebben een kruidenmengsel - bijvoor-
beeld bij de wijnstokken. In die mengsels
zit ook relatief veel gras. Mocht u doel-
bewust stroken met kruidenmengsels
hebben, geef dit aan bij de complexver-
tegenwoordiger en het secretariaat. Als
we het op onze interne plattegrond aan-
tekenen, is dat ook duidelijk bij de tuin-
keuringen.
 
Sommige grassoorten zien we liever niet
in de tuin. Kweekgras staat nummer één
op de lijst van ongewenste onkruiden. Er
zijn verschillende tips om kweekgras aan
te pakken. Belangrijk is om pollen kweek
diep op te spitten met een spitvork,
omdat de wortels lange stelsels maken.
Elk stukje wortel dat in de grond blijft
zitten, veroorzaakt weer nieuwe uit-
schieters – net zoals bij zevenblad. Op-
gegraven wortels plus het blad kun je in
een afgesloten dubbele, stevige vuilnis-
zak laten composteren. Dat duurt onge-
veer anderhalf jaar. Kweekwortels be-
vatten erg veel mineralen, die je anders
uit de tuin laat verdwijnen.

Ik heb een tuin deel 4, het ein-
de…..

Het is nog vroeg in de morgen. De zon
verjaagt de mooie ochtendlucht. De
prachtige kleuren oranje, paars en roze
vervagen. Het beloofd wéér een mooie
dag te worden.
Ik maak het slot open van het pad dat
naar mijn tuin gaat. Vogels schieten voor
mij heftig kwetterend weg. Hoe durf ik
hen zo vroeg al te storen. Deze plek hoort
nu nog alleen van hen te zijn.
De zon zit nog achter de bomen. Groot
gedeelte van mijn tuin ligt nog in de
schaduw. Het zonlicht dat over de boom

heen komt gluren lijkt mijn tuin te stre-
len. Het ziet er teer uit. Ik sta altijd bij
mijn tuinhekje even stil om dit te bewon-
deren.
Er is nog niemand op het hele complex.
Daar is het nog veel te vroeg voor. Heer-
lijk zo helemaal alleen.
Ik maak een kopje thee, pak mijn bam-
metjes met kaas, Ga met mijn stoeltje
helemaal in een hoekje zitten in een klein
straaltje ochtendzon. En geniet van mijn
ontbijt.
Langzaam breidt het plekje zonlicht zich
uit. Zo’n bammetje met kaas is toch veel
lekkerder als je de vogels druk hoort
kwetteren. Wat zouden die toch allemaal
elkaar te vertellen hebben? Of discussië-
ren zij over hun territorium? De kwette-
raars verdwijnen stilletjes aan en het
wordt het wat stiller.
Oh, wacht, ik zie wat hun probleem is, de
pindakorf is leeg. Maar even vullen dan.
Volgens mij wordt ik wel in de gaten ge-
houden want ik ben nog niet klaar of Heer
Koolmees zit in zijn beste pak herrie te
maken. En ja, hoor daar komen zijn
broertjes, zusjes, ooms, tantes, neven en
nichten, kortom de hele familie Kool-
mees, om hun maagjes te vullen. Soms
is er even weer een hevig protest als er
opeens een bonte specht pinda’s komt
eten. Ook die zijn niet vies van een pin-
daatje. Net als een boomklever die door
de zwarte band over zijn ogen eruit ziet
als een bandiet. Het is een drukte van
jewelste bij de pinda’s.
Op de achtergrond hoor je het verkeer
suizen. Mensen die naar hun werk gaan,
misschien wel heel gehaast. Het vreem-
de is dat die geluiden juist de stilte in de
tuin benadrukken. Ergens daarbuiten is
een wereld waar de mensheid zich druk
maakt over van alles en nog wat. Maar
hier, waar ik ben, daar niet, daar is rust.
Gewoon rust…
Ondertussen is mijn verrukkelijke ontbij-

tje op en loop ik even door mijn Paradijs-
je. Gewoon even alles (weer) bekijken.
Zijn de wortels al weer ietsje-pietsje
groter dan gister? Of de Bietjes? Zal ik
van avond sla eten of bloemkool.
Hmmm, moet wel even paar piepers uit
de grond halen. Wat zijn die lekker…..

 
Niet alleen de groenten doen het goed
maar ook het onkruid ….dat wil wel. Maar
dat hindert niet. Geeft weer een extra
reden om in de tuin te werken, onkruid
uittrekken.
Voordat ik alles de grond uit probeerde
te kijken ben ik erg druk geweest met
spitten, onkruid verwijderen, groeten-
bedden maken, zaaien, planten, poten.
Nog meer onkruid verwijderen.
Mijn vakantie kan niet door gaan, moet
uit gesteld worden .Jammer. Heel jam-
mer, ik zie mijn vrienden niet. Maar…. ik
heb mijn Tuin, mijn eigen Volkstuin. En
dat verzacht de teleurstelling over mijn
vakantie. Elke dag voel ik hoe rijk ik ben
als ik in mijn tuin ben. Daar kan geen
mooie auto of luxe vakantie tegen op.
Die tuin is een Hof van Eden, is mijn Pa-
radijs.
Voordat het mijn Paradijs werd heb ik
heel wat uurtjes hard gewerkt. Ik heb
jullie daar alles van verteld, van de wan-
hoop die ik af en toe ervaarde, de wan-
hoop van hoe krijg ik dat ooit  voor el-
kaar, van de spierpijn die mij deed besef-
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fen dat ik geen 25 meer ben…
Maar het is de moeite dubbel en dwars
waard… Groenten uit eigen tuin, zóóóó
ontzettend lekker.
En dan die aardbeien, net klontjes suiker
met aardbeiensmaak. Wat was een
kleindochter verrast over die zoete
smaak. Ook de bramen, paprika’s en
komkommers  worden flink genuttigd

door de kleinkinderen, zo maar plukken
uit de tuin en opeten. Dat kenden ze niet.
Ik heb jullie nu alles verteld.
Van het stukje met verkeerde groen erin
tot het mijn paradijs werd met het goede
groen erin. Het is me gelukt omdat voor
elkaar te krijgen.

Voor iedereen, bedankt voor het “luiste-
ren’.
Ik ga nu genieten van mijn harde arbeid.
 
Marika van der Loo.

Het geheim van groene vingers

Als beginnend tuinier, jaren geleden,
had ik een tuindagboek. Met daarin er-
varingen, kennis, tekeningen, verlang-
lijstjes (‘hebbeplanten’) en een opsom-
ming van gekochte en gekregen zaden
en planten. Ook maakte ik zaailogboe-
ken, keurig in rijtjes gerangschikt met
data van zaaien, verspenen en uitplan-
ten.
 
Inmiddels wordt mij vaak vol bewonde-
ring gezegd: “jij hebt groene vingers”. En
dan erachteraan: ”maar ik niet. ” Mijn
antwoord is dan altijd: “groene vingers
bestaan niet! Met voldoende tijd, geduld
en enthousiasme kan bijna iedereen een
goede tuinier worden”.
Fouten maken, daarvan leren en weer

verder gaan, dat hoort erbij. Daarom heb
ik uit mijn tuindagboek een paar van mijn
ervaringen opgedoken om te delen met
lezers van de Knollentuin. Ter lering en
vermaak!
 
Het geheim van groene vingers, 
1. Wat doe je met armetierige
aardbeienplanten?
 
Mijn eerste volkstuin kreeg ik toen ik nog
in een flatje in Nijmegen woonde. Het
was een gebiedje met zo’n 30 tuinen, de
huur was 80 gulden. Her en der hingen
oude broodplanken met handgeschre-
ven teksten zoals: geen fietsen!; hekslui-
ten aub. Het complex werd bestuurd
door een groepje oudere mannen, die
het lang niet altijd met elkaar eens
waren. Dat leidde zelfs een keer tot een
handgemeen, waarna de een de fiets van
de ander woedend over het tuinhek
smeet…
 
Maar goed, op een warme augustusdag
kreeg ik mijn tuinsleutel, waarna ik dol-
gelukkig mijn eigen lapje grond ging
bekijken. Het zag er verwaarloosd uit.
Veel onkruid, wat doorgeschoten worte-
len, vier tomatenplantjes en een veldje
met aardbeienplanten. Die droegen
vrucht maar zagen er behoorlijk slecht
uit. Als beginnend tuinier wist ik niet zo
goed wat ik daaraan kon doen. Het be-
stuurslid dat dagelijks door de tuin para-
deerde (tuinieren heb ik hem weinig zien
doen) gaf me de gouden tip: “water ge-
ven”! Zelf had ik die link nog niet ge-
legd….
 
Eerste geheim: leer van je medetuinders!
 
Het geheim van groene vingers, 
2. Buurmansverdriet.
 
Wanneer ik bij een bevriend stel op be-
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zoek ben, lopen we altijd door hun
prachtige siertuin, die ze met veel en-
thousiasme onderhouden. Dan wijzen ze
me steevast op bepaalde planten die ik
hen ooit gegeven heb. Met een wrang
lachje zegt dan de een of de ander: “dat
is er weer eentje van jou. We komen er
niet meer van af!”
 
Andersom heb ik in mijn tuin door tuin-
buren geschonken planten, die de (on)
hebbelijkheid hebben om flink te woeke-
ren. Vandaar dat ik ze Buurmansverdriet
heb genoemd.
 
Maar, om met een bekende Nederlander
te spreken: elk voordeel heb zijn nadeel
en andersom! De overvloed die de natuur
biedt is fantastisch! Je kunt uitdelen en
ruilen en houdt voldoende over. Hieron-
der noem ik een paar van die snelgroei-
ende planten met hun voor-en nadelen.
In de uitstekende Onkruidwijzer van
onze VTV vind je trouwens nog meer van
dit soort planten, die behalve ‘lastig’
zeker ook nut hebben. Niet op zijn minst
door hun eetbaarheid of hun aantrek-
kingskracht voor bestuivers zoals vlin-
ders en bijen.
 
Daslook. Deze plant kan zich op een
beschaduwde plek, b.v. onder een beu-
kenhaag, snel vermeerderen. In bloei
verspreidt hij een flinke uiengeur en hij

verdwijnt in de loop van de zomer. Pesto
van Daslook is een van de lekkerste
pesto’s die er zijn!
 
Lelietje van Dalen (Meiklokje). Na een
bescheiden start kan deze schaduwplant
opeens de benen nemen en zich enorm
uitbreiden. Dat zie je vaak in parken en
loofbossen. Een boeketje met de ken-
merkende witte bloempjes verspreidt
een lekkere geur. Maar let op: de plant
is giftig en de bladeren lijken op die van
Daslook. Je proeft gelukkig meteen het
verschil: bij deze Lelietjes ontbreken de
uiensmaak- en geur.
 
Winterpostelein. Opeens vind ik bosjes
bloeiend winterpostelein achter in mijn
tuin. Het is een raadsel hoe ze daar ge-
komen zijn; ze zaaien zichzelf uit. Het is
trouwens een leuk plantje met een wit
bloempje bovenop ieder blad: een soort
kindje-op-moeders-schoot. Herhaalde-
lijk heb ik er een lekkere voorjaarssalade

mee gemaakt. Eigenlijk zou je deze plant
beter Buurvrouwvreugde kunnen noemen!
 
Aardpeer/ Topinamboer. Deze hoge
plant is familie van de Heliant en krijgt
eveneens in de nazomer gele bloemen,
die aan kleine zonnebloemen doen den-
ken. Beide planten hebben wortelknol-
len die zich door de tuin verspreiden.
Onverwacht en ongewenst duiken de

nieuwe planten in het late voorjaar op
tussen allerlei vaste planten, of in je
aardbeienbed. Een echt Buurmansver-
driet dus, behalve dat de bloemen leuk
en de knollen - de aardperen-, lekker en
gezond zijn.
 
Tweede geheim: Bezint eer je begint:
welke planten zet je in je tuin en welke
geef je weg?
 
 
Het geheim van groene vingers, 
3. Voorzaaien of niet? 
 
Zeker in het begin van mijn tuinloopbaan
was ik een enthousiaste zaaier. In mijn
logboek tel ik in 1 jaar 42 zaaisels van
vooral bloemen maar ook kruiden en
groenten.
Vanaf eind februari begon ik binnen met
voorzaaien. Een greep uit mijn-destijds
handgeschreven- zaaibericht:
 

Daar zit je dan wekenlang met een kamer
vol plantjes! Op een gegeven moment
heb je er genoeg van, maar dan blijkt het
nog te vroeg om alles naar buiten te
doen. Ondertussen moet je ze verspe-
nen, zorgen dat de grond niet uitdroogt
maar ook niet te nat wordt. En eigenlijk
kun je niet een paar dagen weg of je moet
iemand anders met je kwekerijtje opza-
delen. .. Maar al dat gedoe weegt niet op
tegen het plezier als er weer een plantje
opkomt, soms met zelfs het zaadje nog
op z’n kopje! Inmiddels heb ik het aantal
binnen te zaaien soorten drastisch
teruggebracht…
 
En dan buiten: veel planten hoef je niet
voor te zaaien, hoewel ze wel later bloei-
en dan als je ze binnen of buiten in potjes
voorzaait. Bij planten die pas na de IJs-
heiligen (11-14 mei) in de volle grond
gezaaid mogen worden, loont voorzaai-
en wel. Zoals bij pompoenen. Maar haha!
Toen ik mijn voorgezaaide Hokaido’s
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ging uitplanten, vond ik op mijn com-
posthoop een paar sterkere pompoen-
planten, gewoon opgekomen uit wegge-
gooide pitten. Hetzelfde overkwam me
bij Oost-Indische Kers en Klimmende
Winde (Ipomoea), die op dezelfde plek
als waar ze vorig jaar stonden al klaar
stonden met hun zaailingen toen ik met
mijn potjes met voorgezaaide plantjes
aankwam.
 
Derde geheim: als je geduld hebt en
goed nadenkt, kun je jezelf veel werk
besparen.
 
Tot slot. Tuinieren betekent: vallen en
opstaan! Veel doen, uitproberen, geduld
hebben en leren van wat er misgaat. En
ook: kennis en ervaring uitwisselen met
medetuiniers. Boeken lezen en tuinpro-
gramma’s bekijken *. Maar vooral: ge-
niet van je tuinsuccessen en van alles
wat er om je heen groeit, bloeit, zingt,
fladdert en rondkruipt!
 
Gardeners World (BBC2, vrijdagavond) is
een erg leuk en leerzaam programma,
wel in het Engels.
 
Ilse Vonder, Kweek 95
www.natuurRijk-opgroeien.nl

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.

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
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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
 

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:
3. 27 augustus - 6 september
4. 5 - 15 november

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.
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