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Koopavond 10 mei en
2e plantjesmarkt 18 mei

Op vrijdag 10 is er van 19.00 tot 20.30 uur een
extra koopmoment in de Schuur. Verder is er op
zaterdag 18 mei een uitgebreide plantjesmarkt van
10.00 tot 12.00 uur voor de Schuur.
Uw moestuin frezen? Dit voorjaar kunt u uw
moestuin nog laten frezen.

Composthoop
Werkzin

Dit wordt dan gedaan door een van onze deskundige frezers.
We hebben een inschrijflijst in de BTV-winkel.
Oppervlakte:
t/m 50 M2 € 15,00.
2
51 M t/m 150 M2 € 20,00.
151 M2 t/m 300 M2 € 25,00.
Paardenmest. U kunt zich ook opgeven in de BTV-winkel voor
Biologische paardenmest. Maar hiervoor is de wachttijd wel meer dan
3 maanden.
Anton Rutten.

Bij de kleine parkeerplaats aan
de dijk ligt direct na de ingang
links een grote composthoop
van Werkzin. Deze composthoop
is uitsluitend in gebruik door
Werkzin zelf. Werkzin doet in ons
volkstuincomplex vele (groen-)
onderhoudswerkzaamheden.
Het is voor tuinleden van
BTV-Elderveld of andere
buurtbewoners absoluut niet
toegestaan om tuinafval op deze
composthoop te deponeren en
puin- of houtafval al  helemaal
niet. Dit dient u zelf naar de Sita
af te voeren.

Poters
Door een misverstand hebben we dit jaar de biologische aardappelen
in de standaard-maat 40-55 ipv de door volkstuinders geliefde maat
28-35. Onze excuses hiervoor.
De geleverde aardappelen zijn wel goed, we hebben geen
beschadigingen of rot kunnen constateren.

Van de TAC

Van de secretaris.

Bij deze wil ik de besluiten van de Algemene Ledenvergadering 2013
nog een keer onder uw aandacht brengen.
De Algemene Ledenvergadering heeft besloten dat:
• de contributie voor 2014 per automatische incasso zal worden
geïnd.
• Er een verhoging van €0,02 voor het onderhoud zal worden
doorgevoerd. Dit in verband met de gestegen kosten voor de
aanleg en onderhoud van pompen, verwaarloosde tuinen en
algemeen onderhoud.

BOUWBEDRIJF

VAN KESTEREN
T 0481 84 03 02
E info@bouwbedrijfvankesteren.nl
I www.bouwbedrijfvankesteren.nl

Eindelijk is het tuinseizoen echt
begonnen. Het is fijn te zien dat vele
tuinders druk in de weer zijn hun tuin
op orde te brengen. Overal wordt
gespit en gefreesd waardoor ons park
en weer aantrekkelijk uit komt te
zien.
Door de late start van het voorjaar
was het voor de TAC niet zinvol
in maart of april haar eerste ronde
tuinkeuringen te doen. De planning
is nu om half mei de tuinen langs te
gaan.
Er zal vooral worden gelet op het
onderhoud van de eventuele hagen,
composthopen tegen hagen en vuil
rondom de tuinen. Met name de
tuinen die aan de randen van ons
complex liggen, zullen aandacht
krijgen. Ook zullen tuinders die nog
niet uit de winterslaap zijn ontwaakt,
worden aangespoord het nodige te
doen.
Verder wijzen we u er al vast op dat
het bestuur bezig is beleid te bepalen
rond het gebruik van plastic als dak
voor uw kas. Duidelijk is al wel
dat tijdelijke kassen op 1 november
opgeborgen dienen te zijn. We houden
u op de hoogte.

Verbouw | Renovatie | Aanbouw | Dakkapellen | Overige timmerwerken
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Van de voorzitter
Toen ik vanmiddag over het complex liep, dacht ik aan
Henk Slijkhuis en hoe vergankelijk alles is. Andere
tuinders zag ik op zijn tuin. De tuin van Henk was zijn
koninkrijkje. Elke dag even kijken. Af en toe zaaien en
oogsten en weer een jaar voorbij.

Biologische
Tuinbouw
Vereniging
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soorten mezen. Ik heb zelfs staartmezen in de heg. Ik zag
ook een nieuw soort, kleiner dan de mus, staartje omhoog
en hard en lang fluiten. Kent U die soort?
Wat was het de laatste tijd gezellig druk in en rond de
Schuur. Van binnen is heel wat opgeknapt. Verven,
poetsen en verbouwen. Frans Bouwmans en Peter
Scharrenberg zijn de schilders. Zij hebben ook de kleuren
uitgezocht. Mooi groen is niet lelijk!

Ook de winkel is vernieuwd.

Nieuwe toonbank en veel steigerplanken die een
natuurlijke uitstraling geven. Er zijn trouwens weer een
aantal nieuwe vrijwilligers ingelijfd. Elly en Ans zijn
nieuwe koffiedames en heren aan het inwerken en in de
winkel en de kwekerij zie ik ook steeds nieuwe gezichten.
Dames en heren: Welkom bij de steeds grotere schare van
vrijwilligers van de BTV.
En voor ik het vergeet! Bent u al in de nieuwe tunnelkas
geweest? Fred en Ton zijn erg druk geweest om die
tunnelkas op tijd klaar te hebben. Ze werden gelukkig
goed geholpen door een vaste groep deskundigen!!

IJsheiligenmarkt 11 mei

W

Op de IJsheiligenmarkt, op zaterdag 11 mei wordt om
11:00 uur de tunnelkas geopend met een heel spektakel.
Een lentekoningin zal met een aantal elfjes de winter
verdrijven en met het heldere water uit de pomp zal de
tunnelkas worden ingewijd.
Drum en showorkest Mistique uit Elderveld zorgt voor de
muzikale klanken en verder zorgen wij voor een gezellige
markt.
Natuurlijk zoals elk jaar een zeer groot aanbod van
plantjes voor de tuin. Groente- en tomatenplanten,
komkommer- en pompoenenplanten. Kruiden, kool,
peper- en madamejanetplantjes.

ij als tuinders weten maar al te goed hoe het
ritme van het leven gaat. In de winter lijkt alles
dood, maar in deze tijd blijkt maar weer wat een
groeikracht er in de aarde zit.
Zo’n 18 jaar loop ik hier al rond en heb ik al velen zien
gaan. Mannen die zo verknocht waren aan de tuin en de
natuur. Hans, Klaas, Henk, Hein en Jan zijn enkelen van
de namen die je niet snel vergeet.
In de lente gaan we weer beginnen. We nemen de taken
over van degenen die ons voor gingen. Laten we ze niet
vergeten en van ze leren. Ze zijn pas echt dood als we ze
vergeten zijn.
Als nagedachtenis aan Henk hebben we in de winkel een
foto opgehangen met zijn beeltenis en daaronder: “Henk
Slijkhuis, de hoeder van onze bio-waarden”.
En dus gaan we zaaien, poten en genieten. Af en toe
mopperen mag ook. Over de slakken en de duiven, de
konijnen en de ratten. Hoe komen we er van af. Weet wel
dat die dieren daar leven en wij van hen een stukje grond
mogen gebruiken. Af en toe praat ik wel eens tegen ze
en vraag ik lief aan elke slak of hij of zij misschien beter
naar Meinerswijk kan verhuizen, zodat ik in ieder geval
nog een paar kroppen sla kan oogsten… Ik wil ze daarbij
wel helpen. Van een vogel kan ik intens genieten en de
loop van een konijn maakt me blij, maar een slak?
Het valt me wel op dat er steeds meer soorten vogels zijn.
Insecteneters. Boomkruipers, roodborsten, vinken, alle

MEI / JUNI 2013

3

de biologica

Ook alle soorten eenjarig pootgoed,
met als klapper:
5 Geraniums voor € 3,50.
Alle leden van de BTV mogen,
voor deze prijs, 5 geraniums komen
ophalen, echter op = op!!.
De wijkbewoners mogen ook van
deze aanbieding profiteren, echter
alleen tegen inlevering van de bon
die is afgedrukt op de flyer. We
hebben 1000 geraniums besteld.
Naast al dit nieuws willen we graag
de tuinders ontmoeten. We zorgen

voor lekkere hapjes en drankjes tegen
kleine prijzen. Komt u ook?
Nog even kijk ik terug op onze
geslaagde bloesemfietstocht. Een
geweldig evenement waarvan Joost
de stuwende kracht is. Meer dan
300 fietsers fietsten mee, ook veel
tuinders, maar dat mag wel wat
meer…..Volgend jaar het 1e lustrum.
Speciaal voor de fietstocht zoeken we
een aantal vrijwilligers. Praat eens
met Joost hierover?
Tuinders vroegen mij wat die
fietstocht met de tuin te maken heeft.

Niets!~Maar het is wel heel erg leuk!
Kijk eens op onze site:
www.btv-elderveld.nl voor nog meer
activiteiten.
Een vriendelijke tuindersgroet van
Ed van Dam.

Bloesemfietstocht
een zonnig succes!

Fotografie: Geert Visser

Op zondag 14 april namen 300
fietsliefhebbers deel aan de
Bloesemfietstocht Elderveld/
Arnhem-Zuid. Het evenement,
dat voor het vierde jaar op rij
plaatsvond, leidde via de mooiste
paden die Arnhem-Zuid rijk is
naar verschillende rustpunten
waar een gevarieerd aanbod aan
activiteiten was georganiseerd.
De bloesem was nog niet zo rijk
aanwezig als voorgaande jaren, maar
de temperaturen bewezen tijdens
de 20 kilometer lange fietstocht wel
dat het nu toch echt lente is. Ook
dit jaar wist de BTV, samen met
Wijkplatform Elderveld en Vrienden
van Meinerswijk, een mooie route uit
te stippelen langs de vele plekjes die
de moeite meer dan waard zijn in het
zuidelijke deel van Arnhem.

btv elderveld

Van recent in gebruik genomen
ontsluitingen werd dankbaar gebruik
gemaakt, zoals het nieuwe fietspad
door Schuytgraaf en de recent in
gebruik genomen fietstunnel onder
de spoordijk richting Nijmegen,
die Schuytgraaf met Elderveld
verbindt. De route leidde via Park
Westerveld langs molen De Hoop
in Elden, waar naast meel ook
honing verkocht wordt, afkomstig
uit de bijenkasten naast de molen.
Volgend rustpunt, met koffie, thee
en cake, was de Paardenmaat, waar
paardenfluisteraar Piet Nibbelink
de communicatie tussen mens en
paar demonstreerde. Daarna ging
de route door naar Kunstwerkplaats
Schuytgraaf, een pleisterplaats met
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een gevarieerd muziekprogramma
in de muziekkoepel en grote
verscheidenheid aan kunst langs
de beeldenroute op het terrein.
Eindpunt van de route was ook
dit jaar weer “De Schuur”, waar
de fietsers door onze eigen BTV
vrijwilligers werden voorzien
van een heerlijke wildernisvleesbarbecue, pannekoeken, een drankje
en accordeonmuziek.
Volgend jaar zal het eerste lustrum
van de Bloesemfietstocht worden
georganiseerd op 13 april. Alle
fietsliefhebbers die hun eigen
omgeving beter willen leren kennen,
zijn ook dan van harte welkom.
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Boomgaard De Steenen Camer in wording…
Alhoewel het steeds maar geen voorjaar leek te worden is er de laatste
weken erg veel gebeurd in de boomgaard. Het grote veld tegen de dijk is
door de inspanning van velen veranderd in een heuse, weliswaar nog wat
kale, boomgaard.
Verspreid over twee weekeinden zijn de bomen de grond in gegaan. De
eerste plantdag was nat en de tweede plantdag wat fris maar dankzij
de enorme opkomst toch iedere keer zeer inspirerend. Daarna is het
veld nog geëgaliseerd en een paar weken geleden zijn er bloemen en
groenbemesters gezaaid zodat het in de loop van de zomer een kleurige
boel zal worden.

bomen zijn geruimd. De bomen die
er nu nog staan -de rijen langs het
Hannesstraatje- proberen we nog wat
op te knappen zodat we er misschien
dit jaar nog van kunnen oogsten.
Over de verdere indeling van dit veld
denken we momenteel na. Hiervoor
willen we de input van de studenten
van Van Hall Larenstein gebruiken
maar zijn we ook in overleg met o.a.
de scouting.
Wilt u ook een boom adopteren in
de boomgaard? Op dit moment zijn
er nog een paar bomen beschikbaar.
Als het ras u niet veel uitmaakt dan
kun u uit deze bomen kiezen en
meteen meedoen. Wilt u kiezen uit
onze uitgebreidere selectie dan volgt
er in het najaar van 2013 weer een
plantronde. In beide gevallen kunt
u zich inschrijven op onze website
www.boomgaarddesteenencamer.nl
of direct contact opnemen met
info@boomgaarddesteenencamer.nl
Foto’s: Barend van Gemerden

In totaal staan er in het nieuwe deel
van de boomgaard nu 114 bomen,
verdeeld over 18 appel- en 10
perenrassen. Van deze bomen zijn er
100 geadopteerd door 69 adoptanten
(adoptie-stellen of adoptiegezinnen,
waarvan een heel aantal BTVers).
De resterende bomen staan al wel in
de grond maar nog wachten op een
'adoptiebaasje'. Deze bomen zullen
in de loop van het jaar uitgegeven
worden aan die (potentiele)
adoptanten die niet tot de volgende
plantronde willen wachten.
De vrije ruimte op het grote
noordelijke perceel is in principe
bedoeld voor meer geadopteerde
hoogstam fruitbomen. Ook moeten
we hiervoor even afwachten totdat
de gemeente er uit is hoe, wat en
waar ze extra parkeerruimte willen
realiseren.
Aan het zuidelijke perceel, de halve
hectare langs de wijk, is nog weinig
gedaan behalve dat de meeste oude
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Pesto, van Daslook
of van andere lekkere
kruiden
Regeren is vooruitzien. En dat geldt niet alleen voor
de dames en heren in Den Haag, maar ook voor
ons, tuinders!
Als je van de zomer de originele pesto wilt maken,
is het zaak om op tijd de basilicum te zaaien. (of te
kopen op 11 mei, dat kan natuurlijk ook).
Tot die tijd wordt het een uitdaging om van andere
kruiden of groenten pesto te maken.
De basis is altijd een handvol verse blaadjes, een
scheut lekkere olie, wat geraspte kaas en een beetje
geroosterde noten. En niet te vergeten, knoflook.
Hoewel de pesto van daslook ook zonder kan,
vanwege de smaak van de daslook.
Welke blaadjes, olie, kaas en noten is helemaal aan
u. Rucola, zevenblad (met pindakaas), peterselie
(met walnoten), blad van radijs, het is allemaal
mogelijk.
Op dit moment groeit er in mijn tuin Daslook. Een
beschermde plant, dus in het wild plukken mag niet.
Het is wel mogelijk om de bolletjes te bestellen.
Het is een echt voorjaarsplantje. Doet het goed op
een schaduwrijk plekje. De blaadjes zijn te oogsten
totdat de bloemen open gaan. Tot die tijd is het
mogelijk om blaadjes te oogsten. En te gebruiken
voor een lekkere pesto:
100 gram daslookblad
50 gram geraspte oude kaas
3 eetlepels geroosterde hazelnoten, gemalen
paar lepels zonnebloemolie
evt. een teen knoflook
Snijd de daslook in kleinere stukjes,
Pers de teen knoflook uit boven de daslook. Giet de
olie erbij, voeg de kaas en de noten toe en mix met
de staafmixer tot een pasta.
Of gebruik een vijzel om alles fijn te maken.
Gebruik de pesto om een salade op smaak te
maken of bij de borrel op een stukje brood, of in de
pasta.
En experimenteer dit seizoen eens met
verschillende soorten kruiden, kaas, noten en olie.
Eet smakelijk!

Uitslag Bloesemfietstocht 14 april

1e prijs; Ineke Shaw
2e prijs; G. Kersten
3e prijs; Ruben Shaw
4e prijs; Sonja Kersten
5e prijs; van Weelden
5e prijs; Truus Krooneman
Extra prijs “aantal appeltjes” Diny Bouwman; 1045 stuks.
Kinderen tot 12 jaar;
1e prijs; Tamar ?
2e prijs; Yvet Brussem
3e prijs; Yura van der Hek
4e prijs; Leonne Oostrik
5e prijs; Irsa van der Hek
Antwoorden op de Puzzelvragen (in volgorde van de
gevolgde route)
1. De BTV kweekt in haar twee tunnelkassen plantjes
voor de verkoop aan leden en buurtbewoners. Hoeveel
verschillende kruiden worden er dit jaar gekweekt? D.
27.
2. De Spiekerskolk is ontstaan door dijkdoorbraak rond
1740. Hij ligt in de oorspronkelijke route van de trekvaart
de Grift, een kanaal tussen Arnhem en Nijmegen. Waarom
heet het een trekvaart? A. De schepen werden met een
lang touw getrokken.
3. Achter de molen staat een bijenstal. Hoeveel bijen
wonen er gemiddeld in één volk?
C. 25.000-30.000.
4. Park Lingezegen ligt in het gebied ten zuiden van Arnhem. Hoeveel hectare is dit park groot? A. 1500.
5. Welk(e) fruitsoort(en) krijg(t)en éérst bloemen en dáárna blad aan de boom?
B. Peren en Pruimen
6. Hoeveel Castella staan er op het informatiebord van De
Limes? D. 19.
7. In welk jaar werd aan de Poolse generaal majoor Susabowski (slag om Arnhem) postuum de militaire Willemsorde toegekend? C. 2006.
8. Wat is de lengte van de liggende dikke boom rechts van
de ingang van kunstwerkplaats Schuytgraaf? C. 545 cm.
9. In de in het voorjaar nieuw geplante “boomgaard de
Steenen Camer” kunnen buurtbewoners een boom adopteren. Er staan nu al meer dan 100 bomen verdeeld over
18 appel- en 10 perenboomrassen. Welke van de volgende
bomen is géén appel? A. Brederode
10. Hoeveel appeltjes zitten er in de glazen vaas in de
Schuur? 1045 stuks.

btv elderveld
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Auto’s in ons park cq
volkstuincomplex.

Beste collega-tuinleden, ons volkstuinpark is
een publiek wandelpark en een moestuinpark en
officieel is het niet toegestaan om met auto’s op het
complex rond te rijden of bij de moestuin (langdurig)
te parkeren. Er staan niet voor niets ook klappaaltjes
bij de ingangen.

Verbouwing Schuur

Als u onlangs nog in De Schuur bent geweest is
het u zeker opgevallen. Er is hard gewerkt aan een
opfrisbeurt van het interieur van de zaal, de bar en
de winkel. De rode kleur op het plafond en het bruin
op de achterwand wordt vervangen door een frislente-BTV groen.
De bar wordt in dezelfde stijl aangepast en de
winkel op de deel krijgt een complete make-over
zodat de winkel vrijwilligers de klanten nog beter
van dienst kunnen zijn. Kijk op onze website voor
een paar foto’s van de mannen aan het werk.

We hebben er begrip voor dat er af en toe eens
iets afgeleverd of afgevoerd moet worden, in die
gevallen is laden/lossen kortdurig toegestaan maar
zet daarna svp uw auto weer z.s.m. op een van
de parkeerplaatsen buiten het park. Ikzelf heb me
er ook schuldig aan gemaakt maar ook ik zal mijn
gedrag verbeteren. Dank voor uw medewerking.
Fred van der Stap

Vacatures/vrijwilligers
- Werkgroep activiteiten-commissie
Steenen Camer.

Wij organiseren leuke activiteiten in en rond onze
BTV-Schuur. We zoeken voor onze cie nog enige
versterking. Heb je interesse om ons te helpen met
die voorbereidingen (ook af en toe vergaderen) meld
je dan aan bij Fred vd Stap, via email; f2hfredstap@
hetnet.nl

- werkgroep TAC
(Tuin Advies Commissie).

•
•
•
•

De TAC is een zeer belangrijk orgaan; aanmelding/
opzegging lidmaatschap, verdeling tuinen, controle
op bouwwerken, periodieke controles op gebruik
en onderhoud van de tuinen (ook de wisselteelt).
Organiseren halfjaarlijkse tuin-opruimdagen,
bijhouden van het tuinarchief en het afhandelen
van klachten, wensen en vragen zijn taken van
deze TAC. Momenteel is deze groep onderbezet en
blijft veel werk liggen. Jammer. Wie van u wil deze
werkgroep komen versterken? Meld u via email aan
bij Ferdi Betz;  Secretaris@BTV-Elderveld.nl
- werkgroep BTV-winkel.
In het afgelopen tuinseizoen hebben we best heel
veel in ons winkeltje verkocht, terwijl we maar 2
uurtjes per week open zijn. Vooral voor in de drukke
weken zoeken we versterking voor ons winkel-team,
iemand die volgens rooster op zaterdagmorgen
eens in de x weken mee komt draaien. Aanmelding/
informatie bij Bert van Zeist inkoop@btv-elderveld.nl

De winkel voor tuin en dier
Deskundig advies
Dichtbij en vertrouwd
Altijd vriendelijke en behulpzame medewerkers

Welkom bij Welkoop!
Kijk voor meer informatie op www.welkoop.nl

ELST
MEI / JUNI 2013
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0481 - 351544
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Werkzin op de Steenen Camer.
Hallo even voorstellen: ik ben Ronnie Peters 46 jaar
en Arbeidstrainer / werkbegeleider groenvoorziening
bij Werkzin. Ik begeleid jongeren van af ongeveer 17
jaar tot gemiddeld 23 jaar in de groenvoorziening.
Wat is Werkzin eigenlijk? Werkzin is een onderdeel
van Pluryn. Pluryn helpt mensen met een beperking
bij wonen werken en vrije tijd. Werkzin helpt mensen
die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Door in
de praktijk te werken en aanvulde scholing helpen
we mensen naar werk of aangepast werk te leiden.
Voor elke jongere is er een persoonlijk traject dat ze
doorlopen dat tot een baan kan leiden.

in de herfst van de bomen valt, door het onder de hagen
en in de borders te blazen. In de winter snoeien we de
struiken en knotten we wilgen waar we afscheidingen
van vlechten. De bomen worden door de gemeente
onderhouden.
Op maandag komen we op de Steen Camer en dan
beginnen we met het zwerfafval te verzamelen en legen
we de prullenbakken die in het park staan. Vervolgens
gaan we aan de gang met werkzaamheden die op dat
moment gedaan moeten worden. In het groeiseizoen is dat
meestal grasmaaien. Hier is een medewerker twee dagen
mee bezig. Hij of zij leert hier door om met de machine
om te gaan, en op een veilige en efficiënte manier te gaan
maaien. Ook het schoonmaken van de grasmaaier hoort
hier bij. De hagen knippen we met motorheggenscharen.
Deze zijn zwaar en maken flink wat lawaai. Ook hier
leren ze om te gaan met de machine en nauwkeurig en
veilig te werken voor zich zelf en de omgeving plus
doorzettingsvermogen. Opruimen en samen werken gaan
dan hand in hand om samen op de dag een park achter te
laten wat opgeruimd en netjes is. In de herfst zorgen we
dat blad dat van de bomen valt in borders geblazen wordt.
In overleg met tuinder blazen we blad op grote hopen.
Deze worden door de tuinders op de tuinen gebruikt om
compost te maken. Verder leren de jongeren om met
de bosmaaier te werken, ook hier geld veilig en netjes
werken.

Werkzin is gevestigd in Elst Industrieweg Oost 17. Hier
hebben we verschillende afdelingen waar mensen werken
en leren om de stap naar werk te maken. Voorbeelden
zijn de koerierdienst voor interne post van Pluryn, Hout,
Repro, industrie, schoonmaak, Horeca en Bakkerij. De
groenvoorziening is hier een van. De groenvoorziening
heeft verschillende projecten waar we werken in het
groen. Zo werken we op het citadel college, en op
enkele particuliere tuinen. Ook verzorgen we wat kleine
verhuizingen van mensen die bij Pluryn woonachtig zijn.

De Steenen Camer BTV-Elderveld

Als we op de Steenen Camer zijn onderhouden we het
groen dat om de tuinen van de BTV ligt. We zorgen dat
het gras gemaaid wordt, de hagen geknipt wordt, zwerf
afval en prullenbakken leeg gemaakt worden, het onkruid
(ongewenste kruiden) bestreden wordt zodat deze niet
de overhand krijgt. Dit doen wij ook op een biologische
manier. We schoffelen, houtsnippers en gebruiken blad dat

btv elderveld

In de winter knotten we de wilgen die op het park staan
en snoeien we de struiken. Twee keer per jaar overleggen
we met de gemeente en het bestuur van de BTV wat er
gesnoeid moet worden en waar nieuwe hagen geplant gaan
worden. Dit om lelijke ijzeren hekwerken uit het zicht te
krijgen. De laatste twee jaar zijn we bezig geweest om
het oude pad dat achter het park liep weer begaanbaar en
opgeruimd te krijgen. Dit pad was niet begaanbaar meer
en was dicht gegroeid. Het eerste jaar hebben we alleen
het pad gesnoeid zodat deze begaanbaar is en gebruikt
kan worden. Dit jaar zijn we aan het uitdunnen geweest
en hebben takkenrillen gemaakt zodat het er wat minder
rommeliger uitziet. Het is een groot succes. Het wordt
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Yngwie.

Hallo ik ben Yngwie en ben 20 jaar. Ik werk hier al een
half jaren en vind het hier wel leuk werk. Het park is
mooi, de planten leuk en de sfeer is goed. Yngwie.

Nadien

Hallo ik ben Nadien en ben 18 jaar. Ik vind de tuin op zich
wel leuk maar het is niet echt mijn ding. Ik vind het park
wel leuk en de mensen in het park zijn aardig. Nadien.

Josco.

Hallo ik ben Josco en ben 18 jaar. Ik ben nog niet zolang
in de tuin. Eerst vond ik het niet leuk. Nu wordt het steeds
leuker. Ik vind het werken wel een beetje zwaar. Josco.

Kevin.

goed gebruikt door vooral hondenbezitters. Het heeft
als grote voordeel dat er minder honden uitwerpselen in
het park liggen. En het park heeft een nieuwe uitdaging
er bij om een wandeling te maken. Het pad wordt in de
toekomst op een rondgang in de wijk aangesloten.

Ik ben Kevin en ben 17 jaar. Ik vind de Steenen Camer
wel leuk. Het werken in de tuin is wel vermoeiend. Later
ga ik niet in het groen werken. Kevin.

Bevindingen van medewerkers
groenvoorziening Werkzin.
Gideon

Hallo ik ben Gideon en ben 20 jaar. Ik werk al drie klaar
bij Ronnie op de Steenen Camer. Het is een super mooi
park. ik vind het park elk jaar mooier worden, er is veel
veranderd. Ik doe het werk met veel plezier. Winter
lente zomer herfst, ik werk. Het park is super sociaal en
klantvriendelijk, en ik hoop dit werk nog lang te doen.
Gideon.

Activiteiten-commissie
Steenen Camer 2013.

Mitchel.

Hallo ik ben Mitchel. Ik werk hier sinds oktober in
de tuin. Het is op zich wel leuk zoals de grasmaaier
en snoeien, maar er zijn ook wel rot klusjes bij zoals
schoffelen en rotzooi pikken. Maar het is wel te doen.
Later word ik stratenmaker. Mitchel

N.a.v. de grote successen in de afgelopen jaren heeft
de activiteiten-cie voor 2013 weer een heel erg leuk
activiteiten-programma opgesteld

Waar zet je in 2013
de aardappels?

Programma 2013:
Vr-Za 10-11 mei; 	Koopavond-IJsheiligenmarkt,
braderie-achtig in en rond de
Schuur
Za 18 mei;
2e IJsheiligenmarkt
Za 16 juni;
Rondleiding/Excursie
Zo 8 sept; 	Steenen Camer Oogstmarkt en
open-tuinendag
Za 9 novr;
Najaars-tuinopruimdag
Zo 8 dec;
Kerstmarkt en Wintertuinmarkt
Za 14 dec; 	Kerstbingo (organisatie door
klaverjasclub Het Verwend Stuk)

Op uw teeltplan-invulformulier heeft u zelf de
vakken A, B, C en D ingevuld.
In 2013 is de teelt van nachtschadeachtigen
(tomaten/aardappels) alleen toegestaan in vak B.

Teeltplan BTV Elderveld

In 2011 Vak
In 2012 Vak
In 2013 Vak
In 2014 Vak

D
A
B
C

Nachtschadeachtigen
toegestaan, zoals:
- Aardappels
- Tomaten

Na-genieten van onze Kerstmarkt etc.
Kijk op onze website naar de prachtige foto’s,
gemaakt door o.a. Niek van Veen-Aerts

Op naleving hiervan zal intensief worden gecontroleerd
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Bijen in gevaar
ingezonden door Joke Bruning, BTV lid

22 april jongstleden was er in het programma RADAR
op TV2 een lang item over het langzaam-maarzeker uitsterven van de bijen als we als mensen niets
veranderen.
Bijen bestuiven meer dan 70% van onze belangrijkste
landbouwgewassen zoals fruit en groente. Ze zijn dus
niet alleen erg belangrijk voor het ecosysteem, maar ook
voor ons. Helaas zijn veel nieuwe bestrijdingsmiddelen
levensbedreigend voor de bij.
De abnormale bijensterfte is volgens vrijwel alle
deskundigen het gevolg van een complexe combinatie
van factoren. Ziektes en parasieten worden het meest
genoemd, gevolgd door te weinig – en te eenzijdig –
voedsel en giftige stoffen zoals bestrijdingsmiddelen.
Over de vraag wat nu de directe aanleiding is voor
de abrupte stijging van de wintersterfte in Europa en
de VS lopen de meningen echter sterk uiteen. Maar
de aanwijzingen dat een aantal neonicotinoïden, een
recent in gebruik genomen groep insecticiden, een
centrale rol speelt, stapelen zich op. Vooral schokkend
is de wetenschap dat deze insecticiden ook zitten in
mierenverdelger, muggenspray en sommige soorten
tuinaarde en tuincompost!
Het gif komt rechtstreeks in het stuifmeel van bloemen,
bollen en planten terecht, maar ook indirect via
grondwater dat de planten opnemen.

Mededelingen BTV-winkel
Elke zaterdagmorgen
van 10.00 tot 12.00
uur, bent u meer dan
welkom in De Schuur.
Het hele seizoen zijn er
bemestingsartikelen,
biologische thee en
honing en nu ook weer
volop plantgoed. In
onze tunnelkas kweken
we het hele jaar door biologisch vele plantjes voor
in uw moestuin. Aanvullend kopen we voor u bij
Hoffs in Angeren overig plantgoed dat dan wel niet
geheel biologisch is opgekweekt maar wel van een
voortreffelijke kwaliteit is. Kom maar aan en u staat
versteld van het assortiment en dat voor die kleine
prijs.
We hebben nu ook steigerplanken van 3 meter
te koop voor een leuk prijsje, zeer geschikt als
loopplank op de tuin of om er bakken/perkjes/
bankjes etc mee te maken. Ook hebben we nog
boompalen; tbv reparatie tuinafrastering,
250 cm € 1,00 p/stuk, 150 cm € 0,50 per stuk.

btv elderveld

Als de bijen uitsterven, vindt er geen bestuiving meer
plaats en zal de mens op den duur geen voedsel meer
hebben. Er zijn landen waar b.v. perenbomen al door de
mens met een kwastje worden bestoven en appelbomen
verbouwd men al steeds minder. Als het zo moet in
de nabije toekomst, zal al het eetbare uiteraard ook
superduur, onbetaalbaar worden.
Kortom het was een boeiende, schokkende reportage te
zien via http://tvblik.nl/radar/22-april-2013
Greenpeace neemt het op voor de bijen door de EU en
de politiek opnieuw wakker te schudden en de website
‘Red de bijen’ te introduceren, waar men een petitie kan
ondertekenen. Zie: http://reddebijen.nl/

1e oproep inschrijving
Oogstmarkt, zondag 8 september
Op 8 september organiseert de BTV weer de jaarlijkse
oogstmarkt met als thema’s biologisch, natuur, milieu
of cultuur. We willen er dit jaar net zo’n succes van
maken als vorig jaar en mikken op minstens 50 kramen/
activiteiten die zich dan als een lint door het park
slingeren.
Hiervoor zijn we nog op zoek naar een aantal activiteiten
om kramen mee te vullen en willen daar in het bijzonder
de BTV leden voor uitnodigen.
We zijn nog op zoek naar leden die eigen groenten of
plantjes willen verkopen of tentoonstellen, kramen met
etenswaar, leuke kinderactiviteiten of andere zaken die
passen in de thema’s biologisch, natuur, milieu of cultuur.
Ook tips over kramen/activiteiten waarvan u denkt dat ze
echt niet mogen ontbreken op de oogstmarkt zijn welkom.
De kosten voor een hele kraam zijn € 17,50 of € 20,00
als u stroom nodig heeft. Lijkt het u leuk om dit jaar
(weer) mee te doen met een hele of halve kraam? Spreek
dan op zaterdagochtend Annelies aan in de winkel of
stuur een mail naar markt@btv-elderveld.nl
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KOSMOS zaai- en werkagenda

Mei
Bloemdagen
3-5 vanaf 14.00u
4-5
5-5 tot 10.00u
13-5
14-5
15-5
23-5 vanaf 14.00u
31-5
Bladdagen:
6-5
7-5 vanaf 13.00u
8-5 tot 10.00u
16-5
17-5 tot 12.00u
Vruchtdagen:
1-5
5-5 vanaf 11.00u
7-5 tot 12.00u
8-5 vanaf 11.00u
17-5 vanaf 13.00u
18-5
19-5
27-5
28-5

Onderstaand overzicht geeft aan wanneer wat gezaaid,
geplant, geoogst en bewerkt kan worden voor de vier soorten
gewassen, de zgn. bloem-, vrucht-, blad- en worteldagen.

Worteldagen:
2-5
3-5 tot 13.00u
12-5
20-5
21-5
22-5
23-5 tot 13.00u
29-5
30-5

Bloemdagen
3-6 vanaf 15.00u
7-6
9-6 vanaf 14.00u
10-6
11-6
20-6
21-6
24-6
26-6 vanaf 14.00u
27-6
28-6

Ongunstige periode:
9-5 de gehele dag
10-5 de gehele dag
11-5 de gehele dag
24-5 de gehele dag
25-5 de gehele dag
26-5 de gehele dag

Bladdagen:
2-6
3-6 tot 14.00u
4-6
12-6
13-6
21-6
22-6
29-6
30-6

Dalende maanbaan
(=’planttijd’)
Vanaf 12-5 (rond 15.00u)
tot en met 23-5

Juni

Vruchtdagen:
5-6
6-6
14-6
15-6
16-6 tot 15.00u

Worteldagen:
1-6 vanaf 16.00u
8-6
9-6 tot 13.00u
16-6 vanaf 15.00u
17-6
25-6
26-6 tot 13.00u
Ongunstige periode:
17-6 vanaf 18.00u
18-6 de gehele dag
23-6 de gehele dag
Dalende maanbaan
(=’planttijd’)
Vanaf 9-6 tot en met 22-6

BTV kwekerij met 2e tunnelkas
Na die erg lange winter en daarmee
ook een vertraagde oplevering
van onze 2e tunnelkas, zijn we
(het kwekerij-team) er begin april
heel erg hard tegenaan gegaan om
nog zoveel als mogelijk te zaaien.
De pepers, paprika’s en tomaten
hebben we thuis laten kiemen bij 20
graden en hebben we na de 1e keer
verspenen in de koelere tunnelkas
gezet.
Nou ja, koeler, overdag als de zon
schijnt is het al snel 30 graden of
hoger in de kas. Er rijzen al plannen
om een sauna annex lente-terras met
lopend buffet in te richten.
Die 2e tunnelkas is een ware
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aanwinst, bijna 2 keer zo groot
als de 1e tunnelkas en alles mooi
overzichtelijk. Komt u ook naar de
opening tijdens IJsheiligenmarkt op
11 mei?
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Zoals het er nu uitziet zullen de
meeste plantjes op tijd (11 mei)
verkoopklaar zijn.

Fred vd Stap

de biologica

van 10.00 tot 15.00 uur

IJSHEILIGEN-markt, zaterdag 11 mei
Biologische natuur, milieu en plantjesmarkt. Met vele
kraampjes, muziek en lekkernijen. Ook is er aandacht voor
de kinderen zoals poffertjes eten, schminken, popcorn
eten, potjes verven, aanmelden zonnebloemwedstrijd en
nog meer.
Zaterdag 11 mei organiseert de BTV een uitgebreide
plantjesmarkt, annex voorjaarsmarkt in en rond de
Schuur. De IJsheiligenmarkt is min of meer de start van
het tuinseizoen. De jonge plantjes kunnen nu zonder veel
gevaar voor nachtvorst buiten worden uitgeplant. Tuinders
en wijkbewoners ontmoeten elkaar.
De meeste plantjes zijn geheel biologisch opgekweekt
in onze eigen kwekerij. Dit jaar zijn er naast bijna alle
soorten groente- en kruidenplantjes ook weer veel
fruitstruikje te koop. Ook hebben we aardbeienplantjes,
meloen- en courgette-planten en vele soorten
tomatenplanten. Naast de geënte komkommerplanten
hebben we dan ook geënte meloenplanten en geënte
snoepkomkommerplanten. Deze planten zijn geënt op
een pompoen en hierdoor zeer krachtige groeiers met een
geweldige oogst.
We hebben net als voorgaande jaren ook een groot
assortiment bloeiende plantjes voor in de tuin of op
balkon. Zo net voor moederdag kan de tuin nog even
vrolijk gemaakt worden en de bloembakken gevuld. De
benodigde bemestingsartikelen (ook per kilo) en potgrond
zijn bij ons en goedkoop en van zeer goede kwaliteit.
De koemestkorrels zijn uitstekend voor de rozen, de
aardbeiplanten en voor uw grasveldje. Verder zijn er
diverse kramen met o.a. biologische artikelen uit de streek.
De verkoop is van 10.00 tot 15.00 uur.
Verder bent u ook tijdens deze IJsheiligenmarkt weer
welkom in de Schuur voor een lekkere kop biologische
koffie of kruidenthee en die is helemaal gratis!

IJSHEILIGEN-markt. Zaterdag 11 mei
U kunt ook mee doen… waarom eigenlijk niet?

Tuinleden kunnen in aanmerking komen voor een gratis verkoophoekje met een eigen tafeltje op deze markt.
Ook uw aanbod moet wel een relatie hebben met Biologisch, Natuur, Milieu of cultuur. Dus als u eigen
gekweekte plantjes of fruitstruikjes of ingemaakte oogstproducten uit 2012 wilt aanbieden dan kan dat prima.
De opbrengst is voor u zelf. Wel graag vooraf even aanmelden bij Fred van der Stap. f2hfredstap@hetnet.nl

btv elderveld
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Wedstrijd hoogste
zonnebloem Elderveld.

Steenen Camer
Parkopruimdag za 16
maart NL/Doet

Tijdens de IJsheiligenmarkt kunnen kinderen van
tuinleden en van buurtgenoten zich melden om mee
te doen aan de wedstrijd “hoogste zonnebloem van
Elderveld”.
Men krijgt naast een deelnameformulier
zonnebloemzaden en een opkweekinstruktie
mee, tijdens de oogstmarkt op 8 september (of al
eerder in de BTV-winkel-brievenbus) kunnen de
kinderen hun formulier inleveren met hun beste
prestaties. Een deskundige jury komt de hoogste
zonnebloemen nameten. Er zijn mooie prijzen te
winnen.
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De dag van de BTV werd dit jaar gehouden op 16
maart 2013 en stond in het teken van NL Doet, van
het Oranjefonds. Het was een leuke dag. Om 09:00
uur waren er ongeveer 50 mensen verzameld in de
Schuur en daar hoorden ze van Fred van der Stap
welke klussen er geklaard moesten worden. Er was
een container gehuurd om afvalhout af te voeren
en die was aan het einde van de ochtend helemaal
vol. Het DOC-team had weer voor de nodige
kannen koffie gezorgd. De vrijwilligers zwierven
het park rond met bijl en hark. Drie auto’s met
aanhangwagen reden rond om troep te verzamelen
en weg te brengen en de nodige bomen en takken
werden gesnoeid of verwijderd. Siem en zijn vrouw
waren druk om koffie met koek in het park rond te
brengen. Overal werden zij met gejuich ontvangen,
werd er gepauzeerd en kwamen de gesprekken op
gang over hoe mooi ons park eigenlijk wel is en hoe
uniek onze volkstuinvereniging is.
Een leuke dag. Na afloop was het hoogtepunt:
Gezamenlijk eigen gemaakte zuurkool stamppot
eten. Met worst en spekjes. Heerlijk. Dank aan alle
vrijwilligers, zowel in de keuken als ook in het park.
Goed om zo lekker bezig te zijn.
De vele foto’s (zie onze website) die er zijn
geschoten zijn afkomstig van Jan Soek, het raadslid
van Zuid Centraal die ook de handen uit de mouwen
had gestoken.
Ed van Dam

13

de biologica

KINDERTUINEN bij de BTV
Vanaf 2013 zijn er tuintjes voor
groep 6,7 en 8 van basisscholen
in Elderveld! Initiatiefneemster
Yulan Schut is 1 april gestart met
een aantal kindertuintjes onder de
naam; Greenkids Elderveld.

De BTV heeft de tuin met het
nummer 83a beschikbaar gesteld,
waarin tuintjes van 1,5 m2 en tuintjes
van 3 m2. worden gecreëerd.
Kinderen gaan het Greenkidsavontuur voor één jaar aan.
De Greenkids Elderveld zijn op
woensdag tussen 14.00 u-16.00 u én
op zaterdag tussen 11.30 u- 13.00 u.
in de tuin te vinden. Kinderen komen
mininmaal 1x per week tuinieren. Er
kan gebruik worden gemaakt van de
aanwezige tuingereedschap, gieters,
bodemverbeteraar, biologische zaden
en plantjes.

Greenkidz Elderveld is opgericht
vanuit een ideeël doel; kinderen
ontdekken spelenderwijs hoe pure
groenten van begin tot het eind
groeien. Voor de leerlingen van
basisscholen in Elderveld is de tuin
op goed bereikbaar met de fiets.
Voor vragen mail; info@yulicious.nl

Verstand van

tuin & dier
Welkoop is dé seizoenswinkel van Nederland.
U kunt bij ons terecht voor
producten en adviezen,
toegespitst op de tijd
van het jaar. Met steeds
wisselende producten
ziet onze winkel er dus
telkens weer anders uit.
Kom het buitenleven
beleven in de winkel en
laat u verrassen!

ELST

Einsteinweg 10

Wilt u graag op de hoogte worden gehouden?
Meld u dan nu aan voor de nieuwsbrief op www.welkoop.nl

btv elderveld
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Bestuur:

Informatie: wie- wat– waar?

Voorzitter:

Ed van Dam
026-3819361
voorzitter@btv-elderveld.nl

1e Secretaris:
TAC

Ferdi Betz
026-4461019
secretaris@btv-elderveld.nl

Bestuurslid:
Uitgifte tuinen/TAC
Ledenadministratie

Ton Thijssen
026-3812812
leden@btv-elderveld.nl

Bestuurslid:

Annelies Brandt-Sanders
06 34 36 62 85
anbransan@hotmail.nl

Bestuurslid:

Joost Vlaming
06 45 43 44 40
joost@vlaming.info

In- verkoopteam: 
Ben Reuvers, Ria Klein Haneveld, Edu Obdam, Bert
van Zeist, Anton Rutten, Annelies Brandts-Sanders. Elke
zaterdagmorgen 10.00 tot 12.00 uur. Voor biologisch
geteeld pootgoed, zaden, bemestingsartikelen, potgrond,
anti worteldoek en doorzichtige folie voor tunnels en nog
veel meer. Tonkinstokken.
Frezen: Voor nadere informatie kunt u terecht in de
winkel.
Tuin Advies Commissie (TAC) - Geeft tuinadvies.
Is er om de uitgifte van tuinen te regelen. En tevens
tuincontrole bij het vermoeden van verwaarlozing van de
tuin.. Elke zaterdagochtend, zitten de leden van de TAC
bij elkaar en zij hopen dat er tuinders gezellig bij hen
aanschuiven.
Activiteiten-cie: Fred vd Stap (vz), Ed van Dam, Joost
Vlaming, Annelies Brandts-Sanders, Elly Hengeveld, Ans
Scharrenberg.

Bestuurslid en inkoop Bert van Zeist
026-3810056
inkoop@btv-elderveld.nl

Kwekerij: Fred van der Stap, Leo van Mierlo, Jan Kooij,
Tanza Berghuis, Ingrid de Vos, Erick Dirven, Willem
Schimmel, Patricia Tinnenbroek, Tom de Koning, Rob
Smeenge, Ditte Hendriks, Erno Oostrik en Bert Jansen.
Zaaien, stekken en verspenen van pootgoed.

Penningmeester
Fred van der Stap
Redactievoorzitter
0481-350466
Tunnelkas PR
tunnelkas@btv-elderveld.nl
penningmeester@btv-elderveld.nl

Pompen team: Fred Paulus, Peter Scharrenberg

Ontwerp en illustraties: Pim Vijftigschild
Fotografie
pvijftigschild@planet.nl
Webmaster
www.btv-elderveld.nl

Joost Vlaming
webmaster@btv-elderveld.nl

De Ondersteunings
Commissie

Peter Scharrenberg
026-3813381
p.scharrenberg@telfort.nl
Elly Hengeveld en
Ans Scharrenberg

Aanhangwagen: U kunt de aanhangwagen huren van de
vereniging voor een klein prijsje, € 7,00 per halve dag.
Reserveer tijdig in de winkel of bij:
Anton Rutten: 026-3812092
Dik Jansen: 026-3814551
Verenigingsgebouw ‘De Schuur’ – Park De Steenen
Camer
Hannesstraatje 2a, 6843 NV Arnhem
Telefoon: (026) 3814187
Iedere zaterdagochtend 10:00 - 12:00 uur

Beheer: 	Dik Jansen en Frans
Boumans

De leden van de vereniging kunnen onder voorwaarden
gebruik maken van ‘De Schuur’. Een familiereünie, een
feestje of iets dergelijks. Kom eens langs in ‘De Schuur’
en bespreek het met een lid van het bestuur. Kijk ook eens
op onze website: www.btv-elderveld.nl

TAC-controle tuinen:	Ferdi Betz, Edu Obdam, Ton
Thijssen, Frans Boumans,
Bert Jansen en Jan Kooij.
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www.editoo.nl

Nieuwsbrieven
via E-mail.

afz. Hannestraatje 2a 6843 NV Arnhem

In de ALV is in het verleden
besloten om voortaan het aantal
nummers van de Biologica
beperkt te houden tot 4. Na de
ijsheiligen-editie (5 mei) is dit
de ons oogst-nummer (18 aug.)
en rond 1 december volgt nog
ons Kerst-nummer. Vanaf nu is
de biologica in kleur en in A4
formaat.
Nieuwsbrief digitaal!
Naast 4x een Biologica gaan we
vaker een nieuwsbrief versturen
via email. Van ca 180 leden hebben
we inmiddels hun email-adres
ontvangen en gekoppeld aan
onze nieuwsbrief. Ca 25 leden
hebben aangegeven dat zij niet
beschikken over een computer.
Als u na opzegging van ons geen
nieuwsbrief meer wilt ontvangen
dan kunt u dit eenvoudig
regelen via het linke onder elke
nieuwsbrief. Zowel de Biologica
als de nieuwsbrieven zijn ook
beschikbaar op onze website www.
btv-elderveld.nl . Via deze website
kunt u ook zelf actueel nieuws
en veel historische informatie
inzien zoals de oude edities van de
Biologica en hele mooie fotoseries
van onze activiteiten en het
volkstuincomplex.
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