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plan renovatie btv elderveld

45jarig jubileum Bbtv in 2020

insecten zwaar onder druk

Recept mettamppot
boerenkools

In deze Biologica

dit keer weer veel informatie over
onze plannen voor 2021. We hebben helaas geen start
kunnen maken met een gezellige nieuwjaarsreceptie en
ons activiteitenplan hebben we alweer op een groot aantal
punten moeten aanpassen. Geen uitgebreide verslagen/
foto’s dit keer van activiteiten in het afgelopen najaar.
Het vorige december/bestelnummer heeft wel heel veel
(zaden)bestellingen opgeleverd, heel mooi. Al die bestellingen zijn verzameld, verwerkt en binnenkort gaan we al
uitleveren. Nu maar hopen dat als u dit leest ons tuinwinkeltje weer open mag en dat we
weer mogen starten met ons tuinderscafé maar in dit laatste heb ik een hard hoofd. Het is
niet anders.

er
van de voorzitt

Bestuurszaken

U leest wat onze plannen zijn om op de een of andere manier de ALV te
kunnen houden, heel veel activiteiten voor 2021 zijn i.v.m. COVID-19 allemaal onder
voorbehoud. Niet onder voorbehoud is ons nieuwe grote plan voor renovatie van ons
volkstuincomplex. U kunt de vooraankondiging en ideeën van dit plan uitgebreid lezen met
een mooie voorbeeldfoto, we zijn namelijk al van start gegaan. Ook in deze Biologica ons
jaarverslag 2020. Het overige verenigingswerk en de vaste vrijwilligerstaken gaan gewoon
door. Vergaderingen, aanvragen van vergunningen, subsidies, persberichten etc. etc.
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Tuinonderhoud en parkonderhoud

De afgelopen maanden hebben vrijwilligers
in kleine groepjes nog wel wat werkzaamheden in het park verricht. Vrijgekomen tuinen
waar nodig geschikt gemaakt om opnieuw uit te geven. Oude hekjes vernieuwd, diverse
bielzen vervangen. De waterpompen krijgen hun jaarlijkse onderhoudsbeurt. Er zijn plannen
gemaakt voor de Romeinse tuin en de kwekerij. En dan die steeds maar groeiende wachtlijst.
Volkstuinieren is weer helemaal hot.

Opknapbeurt binnenzijde Schuur

Na de
grote restauratie buitenzijde zijn we flink opgeschoten
met het opnieuw schilderen van alle binnenruimtes van
De Schuur. Niet alleen de zaal maar ook de toiletten,
entree, bestuurskamer, keuken en winkelmagazijn. De
werkplaats, de deel en de zolder hebben we heringericht. Door de weinige activiteiten hadden we hier mooi
de tijd voor met dank aan alle betrokken vrijwilligers.

Tuinieren

Mijn eigen moestuin is netjes, fruitstruikjes inclusief de wilde bramen gesnoeid
en nieuwe aardbeiplantjes uitgeplant. Mijn kasje is klaar om over een maand plaats te bieden aan ca. 400 fuchsiaplanten, deels oude planten uit de winterberging en deels voor de
verdere opkweek van mijn herfststekjes. Het kasje moet ik de komende tijd wel goed afdekken met bolletjesplastic tegen de voorjaarsnachtvorst. Komt allemaal goed.
Tot ziens op de zadenophaaldag, op onze ALV of gewoon tussendoor op de tuin. Hou je
allemaal aan de regels en blijf gezond.

Fred van der Stap
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ledenadministratie

programma 2021
Activiteitencommissie
Steenen Camer

Mededelingen
ledenadministratie

Woensdag 17 februari
Velt Moestuincursus UITGESTELD

Verhuisd, nieuw telefoonnummer
of nieuw e-mailadres?

Zaterdag 20 februari
Bestelde zaden ophalen

NAAR 3 MAART

OP AFSPRAAK

Dinsdag 23 februari
ALV (Algemene Leden Vergadering)
Vrijdag 12 maart
Muziek-quizavond

UITGESTELD

AFGELAST

Zaterdag 13 maart
Voorjaars-Parkwerkdag

UITGESTELD NAAR 29 MEI

Zaterdag 20 maart
Bestelde aardappelen en uien ophalen
Woensdag 24 maart
Introductieavond voor nieuwe leden
Zondag 11 april
Bloesemfietstocht

UITGESTELD NAAR 26 SEPTEMBER

Woensdag 5 mei

Lezing ‘Romeinse vondsten in Loowaard’
Vrijdag 7 mei

Koopavond in de schuur
Zaterdag 8 mei

IJsheiligenmarkt (braderie in en rond De Schuur)
Zaterdag 15 mei

Kleine IJsheiligenmarkt
Zaterdag 29 mei

Voorjaars-Parkwerkdag (NL-Doet)
Zaterdag 12 juni

Excursie naar 20 kijktuinen ‘de Stek’ in Driel
Zondag 27 juni

Romeinse middag in de Steenen Camer
Zondag 29 augustus

Steenen Camer Oogstmarkt
Zaterdag 11 september

Bestelde knoflook en winteruien ophalen

Bent u verhuisd of heeft u een ander telefoonnummer
of e-mailadres gekregen? Geef de wijzigingen door
aan de ledenadministratie (ledenadministratie@
btv-elderveld.nl). Hierdoor blijft u via de Biologica en
onze nieuwsbrieven op de hoogte van alle
ontwikkelingen in en rond de BTV! 

Biologica digitaal
Wilt u de Biologica digitaal ontvangen, dan kunt u
dit aan de ledenadministratie doorgeven (ledenadministratie@btv-elderveld.nl). U kunt dan altijd de Biologica lezen ongeacht waar u bent. 

Hans Knelissen Ledenadministratie
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informatie tac
Op zoek naar een andere, grotere of
kleinere tuin?
Mochten er nog tuinders zijn die op zoek zijn naar
een andere, grotere of kleinere tuin dan kunnen zij
dat aan de TAC kenbaar te maken. De TAC zal dan in
overleg met de betrokkenen kijken wat de mogelijkheden zijn. 

Wachtlijst /vrije tuinen
Eind januari 2021 stonden nog 32 leden op de wachtlijst voor een moestuin. Sinds jaren is de wachtlijst niet
zo lang geweest. Op dit moment zijn er geen tuinen
meer vrij die kunnen worden uitgegeven.
Naar verwachting zullen niet eerder dan in het najaar
van 2021 weer enkele tuinen vrijkomen. 

Hans Knelissen Moestuinmakelaar

Zondag 26 september

Herfstfietstocht
Zondag 10 oktober

Dag van de Arnhemse Geschiedenis
Zaterdag 6 november

Najaar-werkdag
Zondag 12 december

Kerstmarkt in stijl Charles Dickens

planning biologica
Planning Biologica 2021
In 2021 gaan we nog drie edities van de Biologica in kleur
uitbrengen, noteer s.v.p. onderstaande data alvast in uw
nieuwe agenda:

Zaterdag 18 december

Kerstbingo (door klaverjasclub Het Verwend
Stuk)

30 april
20 augustus
3 december

IJsheiligennr, kopij inleveren 14 april
Oogstnr, kopij inleveren 4 augustus
Bestelnr, kopij inleveren 17 november

U kunt uw kopij steeds inleveren bij voorzitter@btv-elderveld.nl.
Naast de Biologica ontvangt u van ons incidenteel een nieuwsbrief via e-mail. 

Tomaten

Aardappelen

Op de moestuinen van de BTV mogen
de tomaten, vanwege het risico op
verspreiding van de ziekte fytoftora,
alleen in een kas of tunnel worden
opgekweekt!

Op uw teeltplanformulier heeft u zelf de
vakken A, B, C en D ingevuld. In 2021 is de
teelt van aardappelen alleen toegestaan in
vak B (zie ook onderstaande tabel). 

De tomaten mogen en kunnen wel elk
jaar op dezelfde plaats staan. 

Teeltplanformulieren
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Tuinleden, die met ingang van 2021 een
nieuwe, grotere of kleinere tuin gaan
bewerken, worden allen verzocht een
nieuw teeltplan bij de TAC in te leveren
(ook als zij niet van plan zijn aardappelen
te telen).
De teeltplanformulieren zijn in de BTVwinkel verkrijgbaar of te downloaden vanaf de website van de BTV Elderveld. 

Controles in 2021 door de TAC
Medio maart 2021 start de TAC met de eerste controleronde van de
moestuinen. Hierbij zal in het bijzonder worden gekeken naar de
staat van onderhoud en de aanwezigheid van overbodig plastic en
andere materialen.
De huurders van tuinen die nog geen aanvang hebben gemaakt
met het nieuwe tuinseizoen ontvangen dan het verzoek om binnen
14 dagen te starten met het bewerken van de moestuin of zij worden verzocht overbodige/vervuilende materialen af te voeren.
Verder zal de TAC kijken naar de kwaliteit van de in de moestuinen
aanwezige bouwwerken. Indien herstel van bouwwerken noodzakelijk is, zullen de betreffende huurders door de TAC worden
gevraagd de bouwwerken te herstellen.
Door middel van periodieke controles zal de TAC er op toezien dat
de teeltplannen worden nageleefd. Indien bij deze controle toch
tomatenplanten buiten de kas of tunnel worden aangetroffen,
worden deze direct door de controleurs verwijderd. 

Teeltplan aardappelen BTV Elderveld

in 2021

vak B

in 2022

vak C

in 2023

vak D

in 2024

vak A

Accuheggenschaar
beschikbaar
De binnenzijde van de hagen in ons
volkstuinpark moet door de tuinleden
zelf worden onderhouden. Om dit op
een gemakkelijke manier te doen kunt u
bij de TAC onze accuheggenschaar lenen.
Zo kunt u veilig en gratis uw eigen heg
netjes houden. 

Goed nieuws over de
BTV op Facebook
Je hoeft geen lid van Facebook te zijn
om de BTV te kunnen volgen!!
Ga naar onze website:
http://www.btv-elderveld.nl/ en klik
rechtsboven op het Facebookicoon.
Wil jij een artikel geplaatst hebben,
denk bijvoorbeeld aan tips
voor de moestuinders
of wil je een oproep
doen voor bijvoorbeeld
een bijzonder gewas of
zaad. Of wil je groene
producten gratis aanbieden of ruilen, laat
het even weten via
e-mailadres: markt@btv-elderveld.nl 

nieuws van de btv-winkel
Het nieuwe seizoen komt er aan. Ondanks de beperkingen
van de corona-pandemie willen we er dit jaar weer voor u zijn.
Het wordt weer improviseren. Hoe lang de lockdown en/of
andere maatregelen nog blijven voortduren is en blijft de
vraag.
Rond 20 februari hopen we de zaden, meststoffen en andere hulpmiddelen uit te leveren. In de week van 14 tot en
met 17 februari krijgt u van ons een mailtje of een telefoontje met de datum en het tijdstip. In het mailtje of tijdens het
telefoongesprek vertellen we hoe laat u op die datum uw
bestelling tegen betaling kunt komen ophalen. Graag op
de aangegeven tijd komen, niet eerder of later. U kunt met
pin betalen, dat heeft onze voorkeur. Samenscholen is niet
toegestaan. Ook koffiedrinken zit er helaas niet in.

Deze ui heeft een redelijk sterk wortelgestel en een
goede opbrengst. Boga is geschikt voor de middenlange
bewaring. Door preparatie pas leverbaar na ± 1 maart.
Boga is een hybride ui gekweekt door Bejo.

Tuinders die alleen meststoffen hebben besteld, ontvangen
in de week daarna de datum en het tijdstip waarop ze hun
bestelling tegen betaling kunnen ophalen. Ook dat wordt in
het mailtje of het telefoongesprek aangegeven.

Tot binnenkort in de winkel! 

Dezelfde regeling geldt rond 20 maart bij het ophalen van
de pootaardappelen, de plantuien en de sjalotten. Ook dan
ontvangt u een mailtje of een telefoontje. Ook al zijn op
dat moment de beperkingen opgeheven, deze werkwijze
verandert niet.
Voor wat betreft de bestelde pootaardappelen en plantuien zijn er wijzigingen. Onze leverancier is afhankelijk van
hetgeen door kwekers wordt aangeleverd. Dit betekent dat
pootaardappel Ditta, zoals het er nu uitziet wordt vervangen
door Levante. Levante is een nieuw middenlaat ras en ovaal
van vorm en geel vlezig. Het kooktype is vastkokend, als
deze op tijd geoogst wordt, laat je hem helemaal uitgroeien, dan wordt hij wat bloemiger. Levante is een prachtige
aardappel, zeer geschikt voor consumptie en frites. Deze
aardappel is vrijwel resistent tegen phythofthora in het loof
en zeer sterk in de knol. Levante is een echte opbrengst topper. Het loof is goed dekkend. Levante kun je goed bewaren. Advies planttijd is april. Mocht er toch nog voldoende
Ditta worden aangeleverd, dan wordt dat uiteraard uitgeleverd. De leverancier heeft aangegeven dat Ditta volgend
jaar niet meer in hun assortiment zit.
Ook bij de plantuien is hetzelfde het geval. Santero is niet
beschikbaar en wordt vervangen door Boga. Boga is een
nieuw, middenvroeg ras met hoge resistentie tegen valse
meeldauw. Boga heeft ook een warmtebehandeling gehad
tegen eventuele ziektes en is vrij van aaltjes en vanzelfsprekend NAK-T gekeurd. Het is een ronde tot platronde harde
ui.

Vanaf 6 maart hopen we weer tuinbonen, peultjes, kapucijners, kool-, sla- en andijvieplantjes te kunnen aanbieden. Houd de website in de gaten. We bieden alles aan
op anderhalve meter en zo mogelijk buiten.

Het BTV-winkelteam

Tip!

stelling
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Winkelteam

Voor ons zaterdagochtend koffieteam
zoeken we nog enkele vrijwilligers die
mee willen rouleren. Eens in de 6 weken op zaterdagochtend van 9.45 tot
12.15 uur. Koffie/thee zetten.
Ook tijdens evenementen van de BTV
Elderveld komen we nog vrijwilligers te
kort, in de keuken en in de bediening
van de bar. Meld je aan bij:
zaalreservering@btv-elderveld.nl 

Voor ons zaterdagochtend winkelteam
zoeken we nog enkele vrijwilligers die
mee willen rouleren. Eens in de
4 weken op zaterdag van 9.30 tot
12.30 uur zijn we open, in de wintermaanden met een klein team, in het
hoogseizoen in een team van
3 personen. Meld je aan bij:
inkoop@btv-elderveld.nl
of via het taakformulier 2020 

Romeinse tuin in 2021
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Eind januari waren we alweer actief in de Romeinse
tuin om alles weer te ordenen. De oude composthoop hebben we afgegraven en verdeeld over de
tuin. Er staan nog altijd veel wintergroenten.
De korenvelden staan er nog treurig bij, dat lijkt dit jaar niet
echt goed te gaan. We gaan z.s.m. in maart weer de opengevallen plekken opvullen met nieuw plantgoed.
Verder gaan we de lange grindpaden voorzien van een
nieuwe deklaag grind.

Romeinse activiteiten

De lezing begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is er
inloop met koffie.
Plaats De Schuur, Hannesstraatje 2a, Arnhem.
Bent u ook geïnteresseerd in deze geschiedenis, noteer dit
dan alvast in uw agenda.

Activiteiten
Zondag 29 juni is er een Romeinse middag met leuke kramen, een tentenkamp, activiteiten voor de jeugd,
rondleidingen en weer veel figuranten. Mogelijk de eerste
Romeinse vossenjacht.

Voor zover mogelijk gaan de volgende Romeinse activiteiten
wel of niet door in 2021.

Zondag 29 augustus tijdens de oogstmarkt doen we ook
weer mee.

Lezing

Zondag 10 oktober de Dag van de Arnhemse Geschiedenis, het programma voor
die dag is nog niet bekend.
Op www.romeinsetuin.nl
vindt u veel informatie- en
fotomateriaal. 

Woensdag 5 mei is er een lezing, door Wil Kuijpers, over
de archeologische vondsten in de Loowaard waar ook ooit
een Romeins castellum heeft gestaan. Deze lezing vindt
plaats in de Romeinenweek 2020, met als thema ‘Archeologie’. De lezing wordt georganiseerd door de AWN (Ver. van
vrijwilligers in de archeologie), Biologische Tuinbouwvereniging Elderveld en de Historische Kring Elden.

Fred van der Stap

NL DOET - VOORJAARPARKWERKDAG
verplaatst naar zaterdag 29 mei 2021
Ieder jaar organiseert de BTV Elderveld in samenwerking met het Oranje Fonds de NLdoet - Voorjaar
parkwerkdag.
Deze werkdag stond gepland op zaterdagochtend 13 maart
2021, maar gezien de huidige coronabesmettingscijfers en
de verlengde lockdown vindt het Oranje Fonds het niet verantwoord om de grootste vrijwilligersactie van Nederland
op 13 maart 2021 door te laten gaan.
Het Oranje Fonds heeft er daarom voor gekozen de NLdoet
2021 te verzetten naar zaterdag 29 mei 2021. In navolging
van het Oranje Fonds heeft het bestuur van de BTV besloten
de Voorjaar parkwerkdag te verplaatsen naar zaterdag
29 mei 2021. 

Het bestuur

AANMELDFORMULIER
voor verenigingstaak en/of vaste
vrijwilliger 2021 nog niet ingeleverd?
Ongeveer 70% van alle 208 tuinleden hebben inmiddels het aanmeldformulier voor de verenigingstaak
ingeleverd.
U heeft nog tot uiterlijk 28 februari 2021 de tijd om het
aanmeldformulier bij de BTV in te leveren. Na deze datum
zal het bestuur de tuinleden die het aanmeldformulier niet
hebben ingeleverd zelf inroosteren voor de uitvoering van
een verenigingstaak.
Mocht het aanmeldformulier zijn zoekgeraakt, dan kunt u
dit downloaden van onze website. Het ingevulde aanmeldformulier kan worden gedeponeerd in de brievenbus
van De Schuur of via de e-mail (ledenadministratie@
btv-elderveld.nl) worden verstuurd. 

Hans Knelissen Ledenadministratie

ijsheiligen plantjesmarkt
zaterdag 8 mei 2021
Zoals elk jaar organiseert de Biologische Tuinbouw
Vereniging Elderveld haar jaarlijkse ijsheiligenmarkt als grote start van het volkstuinseizoen.
Een gezellige plantjesmarkt voor moestuinders en
wijkbewoners. Van 10.00 tot 15.00 uur rond en in
haar verenigingsgebouw De Schuur in het park de
Steenen Camer, Hannesstraatje 2a in wijk Elderveld.
Ondanks de coronaperikelen zal de plantjesmarkt op een of
andere manier doorgang vinden, tenzij het verboden wordt.
Bij een verbod halen we het scenario van 2020 uit de la.
Dan wordt het weer een afhaalsysteem.
In het geval van een beperkte vergunning doen we alleen
een plantjesmarkt. Bij een volledige vergunning, wat we allen hartstochtelijk hopen, kan een braderie met eetkraampjes en externe kraamhouders als vanouds doorgaan.
Dan is ook weer mogelijk als commercieel bedrijf uw
handelswaar of diensten aan te bieden. Denk aan tuinmaterialen en -gereedschap, duurzame cadeau-artikelen voor
moederdag, chutneys, jam, ingemaakte groenten en fruit.
Informatieve kramen op het gebied van milieu, energie,
biologisch, duurzaamheid etc. zijn uiteraard ook welkom.
Kortom een markt voor elk wat wils, die in zijn gevarieerdheid aantrekkelijk is voor de bezoekers.
Heeft u interesse een kraam te huren, laat het ons weten.
Een kraam van 3 meter met luifel huren kost voor leden BTV
€ 20,00, voor niet leden € 22,50. Voor 2 euro extra kunt u
een achterzeil huren.
Interesse, vul dan het aanmeldingsformulier in op
http://www.btv-elderveld.nl/formulier-kraamhouders.
Aanmelden kan tot en met 1 mei 2021. Wacht niet te lang,
want vol is vol!
Voor meer informatie bel of stuur een WhatsApp bericht
naar: Ludo Berendsen (06 506 24 111) of Willy Knelissen
(06 547 15 126) of mail naar markt@btv-elderveld.nl. 
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Maria Thun’s zaai- en werkagenda
Deze, voorheen de Kosmos- agenda,
wordt gemaakt door Maria Thun en
Matthias Thun en wordt in boekvorm
uitgeven door uitgeverij Christofoor:
www.christofoor.nl.

De agenda is te koop in de boekwinkel voor € 13,00
of via internet (+ € 1,95 bezorgkosten).
BTV tuinlid Edith van Eijck maakt jaarlijks met
toestemming van uitgeverij Christofoor een versimpelde weergave van de gegevens uit deze zaaikalender. Vroeger stond deze ook in de Biologica,
nu vindt u deze in papiervorm in de BTV-winkel en
digitaal op onze website www.BTV-elderveld.nl. 

VAN DE PENNINGMEESTER
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Beste tuinvrienden, het gebeurt niet vaak dat ik mij tot u richt via de
Biologica, maar ik wil graag een aantal punten met u delen. Onderstaande
punten zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de komende ALV.

Solidariteitsfonds

Eind november werd ons tuincomplex
opnieuw geplaagd door vandalisme.
Zo’n 12 tuinders zijn gedupeerd,
waarbij voornamelijk broeikassen
gedeeltelijk of geheel zijn vernield.
Ook mijn eigen kas moest het voor
de derde keer ontgelden. Om tuinleden tegemoet te komen bij schade
door overmacht, wil het bestuur een
solidariteitsfonds oprichten. We gaan
van start met een bedrag van bijna
€ 1.500 om gedupeerden te kunnen
helpen. Deze hulp bestaat niet uit een
financiële vergoeding, maar uit het

beschikbaar stellen van materialen om
schade te herstellen. U kunt hierbij
denken aan het ter beschikking stellen
van kasglas, tunnelkasplastic, materialen om afscheidingen te herstellen
en tuingereedschap. De exacte regels
worden nog uitgewerkt, maar op
deze manier dragen we als vereniging
met zijn allen bij aan de lasten van de
gedupeerden.

Schoontuinfonds

Eind 2020 zat er zo’n € 16.000 in ons
Schoontuinfonds, ook wel bekend als
borg. Om te garanderen dat dit geld

niet aan andere zaken wordt besteed,
wordt de totale borg op een aparte rekening gestort. Betalingen en ontvangsten van borg zullen in de toekomst
via deze rekening gaan lopen.

Nieuwe penningmeester

In 2018 heb ik de functie van penningmeester overgenomen van Leo
Derksen. Dit zou een tijdelijk invulling
van de functie zijn, tot er een definitieve kandidaat was gevonden. Inmiddels
is het 2021 en ben ik nog steeds in
functie. Ik draag graag mijn steentje bij
aan de BTV, maar mijn hart ligt niet bij
boekhouden, ook al houdt de functie
veel meer in dan dat.
Gelukkig is er een nieuwe kandidaat
beschikbaar: Wouter Duitscher. Wouter
is 53 en woont samen met zijn vrouw
Sandra in Elderveld. In het dagelijks
leven is hij leraar wiskunde op het
Olympuscollege, dus affiniteit met
cijfers is er zeker. Naast dat hij van tuinieren houdt in zijn tuin 28b, brouwt
hij zijn eigen bier.
Ik hoop dat jullie Wouter bij de volgende ALV aanvaarden als jullie nieuwe
penningmeester en dat ik een goede
bijdrage heb kunnen leveren. Ik blijf
overigens actief voor de BTV en in het
bestuur als vertegenwoordiger van de
DOC (De Ondersteunings Commissie).
Ik zal me meer gaan bezig houden
met het beheer van het pand en de
verzorging van vrijwilligers en gasten
bij activiteiten en evenementen. 

André van der Aa

JUBILEUM BTV
Het zal u niet ontgaan zijn, maar
de BTV Elderveld bestond in
2020 45 jaar. We hadden de
afgelopen 5 jaar een mooi bedrag gespaard om dit jubileum,
samen met de heropening van
De Schuur, groots te vieren.
Helaas gooide COVID-19 roet
in het eten, zoals voor al onze
activiteiten vorig jaar.
Wel hebben we door een aantal kleine
gestes aandacht gegeven aan ons
jubileum. Zo kreeg u bij uw aankoop in

de winkel in het voorjaar van 2020 een
zakje jubileumzaad, heeft u een mooie
bewaareditie van de jubileumuitgave
van de Biologica ontvangen en kunt
u bij het ophalen van uw bestelling
op 20 februari kiezen uit een gieter of
een kweekbakje, zo lang de voorraad
strekt.
Bij een jubileum zetten we altijd de
leden van het eerste uur, dus zij die er
vanaf het begin bij waren, in het zonnetje. Dit jaar hebben we dat gedaan
door ze een biologisch pakket van de

jaar
Ekoplaza met diverse lekkernijen aan te
bieden. Met dank aan Ria Klein Haneveld voor het samenstellen. Hieronder
de foto’s van deze leden, alleen Doris
was niet thuis. Kent u ze nog?
Het budget dat gespaard is, schuiven
we door naar 2025, wanneer we als
vereniging 50 jaar bestaan. Het duurt
nog even voor het zo ver is, maar
ik nodig u nu alvast uit om het dan
samen groots te vieren!  

André van der Aa
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Adri Jansen

Frank van Netten

Gerard Wasink

Henny Beuger

Jan Veldhof

Joop Steenwinkel

Ditte Hendriks

Rinus Maagdelijn
en vrouw

Doris van der
W
(niet thuis) alle

PLAN RENOVATIE

volkstuincomplex BTV Elderveld
Beste tuinders, zoals jullie wellicht gezien hebben, is
de vereniging de afgelopen jaren begonnen met het
verbeteren van het aanzicht van ons volkstuincomplex.
Op diverse plaatsen heeft de vereniging metalen toegangshekken geplaatst en op enkele plaatsen heeft de
vereniging al nieuwe afrasteringen aan de buitenzijde
van tuinen geplaatst.
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Onze moestuinen zijn onderdeel van een groter geheel, namelijk het park de Steenen Camer. Een park dat voor iedereen toegankelijk is en als gevolg hiervan ook door iedereen
op aanzicht wordt beoordeeld. De gemeente Arnhem en
de BTV Elderveld zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het
onderhoud van het park. Het volkstuincomplex is nu al
45 jaar in gebruik en heel veel afrasteringen zowel aan
de binnenzijde als de buitenzijde van de moestuinen zijn
dringend aan vervanging toe. Daarom heeft het bestuur
besloten over te gaan tot een structurele renovatie van het
volkstuincomplex ter verbetering van het aanzicht.

Hoe gaan wij het renovatieplan stap
voor stap uitvoeren?
We starten met de beoordeling van de afrasteringen en de moestuinen.
Aan de hand van een checklist zal een lid van de TAC samen
met het betrokken de volgende aspecten beoordelen:
• Plaats van kassen, dug-outs, struiken, bomen, pergola’s,
composthopen (deze moeten allen 50 cm van de perceelgrens staan).
• Bomen in moestuinen mogen maximaal 300 cm hoog
zijn.
• Gebruik van de kweekkas (in het groeiseizoen dient de kas
uitsluitend als kweekkas; opslag van gereedschap alleen in
de winter in de kas).
• Doel van in de moestuin aanwezige materialen (alleen
materiaal dat jaarlijks gebruikt wordt mag in de tuin aanwezig zijn).

• Kwaliteit van de kassen en dug-outs
(deugdelijkheid constructie, kwaliteit folie etc.)
• Kwaliteit van toegangshek naar eigen moestuin en van
palen en gaaswerk tussen tuinen onderling (± 60 cm
hoog).
• Staat van onderhoud binnenkant heg (indien aanwezig)
• Kwaliteit bestrating naar de tuinen en op de tuinen
• Kwaliteit en bereikbaarheid van de handwaterpompen
• Kwaliteit en hoogte buitenafscheiding

Vervangen van afrasteringen en toegangshekken
Na invulling van de checklist wordt bepaald welke werkzaamheden door de vereniging worden uitgevoerd en welke
door de tuinder zelf moeten worden uitgevoerd.
Afrasteringen aan de buitenzijde die niet meer aan de eisen
voldoen zullen worden verwijderd en (tijdelijk) vervangen
door nieuwe natuurvriendelijke kastanjepalen en groen tuingaas. Dit zal deels tijdelijk zijn, tot dat de eerder geplaatste
heggen volgroeid zijn.
Waar nodig zullen langs de hoofdpaden metalen toegangshekjes worden bijgeplaatst. Oude toegangshekjes langs
de tussenpaden worden waar nodig vervangen. Ook zal
een groot aantal bielzen bij de handwaterpompen moeten
worden vernieuwd.

Wie zijn bij de renovatie betrokken?
De plaatsing van de afrasteringen aan de
buitenzijde en de tuinhekjes wordt door de
vereniging uitgevoerd. Waar nodig zal de tuinder
worden gevraagd mee te helpen (bijvoorbeeld het kortwieken van te hoge bomen, het herstellen van bouwwerken
en indien zij dat wensen afscheidingen met de tuinburen te
maken, het opruimen van overbodige materialen etc.).

btv-kwekerij onze
biologische plantjes
kwekerij
Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd?
Wij hebben het volkstuincomplex verdeeld in 9 clusters.
De renovatie zal per cluster worden uitgevoerd. Elke tuin
komt dus vroeg of laat aan de beurt.
cluster 1

tuinen 107a-121b

start februari 2021

cluster 2

tuinen 73-87

start medio 2021

cluster 3

tuinen 122-139b

start najaar 2021

cluster 4

tuinen 136a-151

start voorjaar 2022

cluster 5

tuinen 88a-106

start medio 2022

cluster 6

tuinen 58-72

start najaar 2022

cluster 7

tuinen 39-57

start voorjaar 2023

cluster 8

tuinen 1-23b

start medio 2023

cluster 9

tuinen 24-36b

start najaar 2023

Kosten
De kosten die deze renovatie (plaatsen toegangshekjes
en de afrastering aan de buitenzijde) met zich meebrengt
worden door de vereniging gedekt.
De kosten voor afscheidingen tussen de tuinen (paaltjes
met een draad) zullen door de tuinder zelf moeten worden gedragen. Voor de afvoer van overtollige materialen
naar huis of het afval-brengstation dient de tuinder zelf
zorg te dragen.

Informatie
Zodra een nieuwe cluster aan de beurt is worden de
betrokken tuinders hierover geïnformeerd en zullen door
de leden van de TAC afspraken worden gemaakt voor de
gezamenlijke beoordeling van de tuin en de bouwwerken
en afrasteringen.
Mocht u over de aangekondigde werkzaamheden nog
vragen hebben, dan kunt u deze mailen naar secretaris@
btv-elderveld.nl. Wij maken zo nodig met u een afspraak
om het plan nader toe te lichten.
Tijdens de renovatiewerkzaamheden kunt u gewoon op
uw eigen tuin blijven tuinieren. Wij vertrouwen erop dat
u alle medewerking verleent bij het toekomstbestendig
maken van ons volkstuincomplex. 

Bestuur BTV Elderveld

De afgelopen 13 jaar begonnen we het plantseizoen met een groepsoverleg, we evalueerden dan
het afgelopen jaar, we maakten kennis met nieuwe
deelnemers in het team en bespraken de plannen en
werkzaamheden voor het nieuwe jaar. Altijd gezellig
en inspirerend.
Dit jaar kan dat dus niet. Ik heb een soort jaarverslagje
gemaakt en een opsomming van de plannen 2021. Want we
gaan uiteraard wel door in 2021. In 2020 ging het erg goed.
We gaan daarom in 2021 weer met een weekrooster werken,
hierbij zijn de vrijwilligers verdeeld over alle dagen van de
week. Verder maken we zoals altijd een weekplan voor wat
er gezaaid en/of verspeend moet worden. Zo zijn we afgelopen week alweer gestart met het zaaien van tuinbonen,
doperwten, kapucijners en peultjes. De komende weken
gaan we thuis starten in de vensterbank met het zaaien
van pepers, paprika’s en 15 soorten tomaten. Deze moeten
allemaal kiemen bij 20 graden.
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Vanaf 6 maart zijn in onze BTV-winkel weer de eerste 100%
biologisch opgekweekte plantjes te koop. Verder zijn er dan
(niet bio) sla-, andijvie- en koolplantjes te koop voor in de
koude kas of de koude platte bak.
Begin mei zullen beide kwekerijkassen weer vol staan met
biologisch opgekweekte plantjes die we dan vooral tijdens
de 2 ijsheiligenmarkten op 8 en 15 mei gaan verkopen. 

Fred van der Stap

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

ALGEMENE LEDENVERGADERING UITGESTELD
Conform de planning zouden we dinsdag 23 februari 2021
onze Algemene Ledenvergadering (ALV) houden
Daar hadden we u in deze Biologica graag voor
willen uitnodigen. De agenda, het jaarverslag over
2020 en het financiële overzicht van 2020 hebben we
allemaal gereed.
De kascontrole is uitgevoerd en deze is akkoord bevonden.
Maar net als de afgelopen 11 maanden gaat alles anders,
door COVID-19 zitten we nog altijd in een lockdown en
hebben we zelfs te maken met een avondklok.
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Omdat we onze ALV graag live in onze Schuur willen houden, en niet met z’n allen thuis online achter de computer,
hebben we besloten onze ALV uit te stellen. Wanneer het nu
wel doorgaat weten we nog niet, hoe eerder hoe beter. In
ieder geval vóór 1 juli 2021 want dat staat in onze statuten.
Heeft u met spoed vragen aan het bestuur, wacht dan niet,
die kunt u stellen via e-mail aan secretaris@btv-elderveld.nl
of anders via een brief in onze brievenbus,
Hannesstraatje 2a. 

Namens het bestuur
Ferdi Betz

Workshop

Creatief bloemschikken
Onder leiding van bloemstyliste
Joyce ga je tijdens deze workshop een taart maken. Nee we
gaan hem niet bakken! We gaan
hem creatief schikken!
We beginnen met oasis als basis en
bouwen hem op met vers blad, bloemen en natuurlijke materialen.
We gaan hem extra aantrekkelijk
maken met een kraaltje, lint, bouillondraad en nog veel meer. Diverse
technieken worden op deze workshop
uitgelegd. Uiteindelijk gaat iedereen,
na een gezellige leerzame middag,
met een prachtig taartje naar huis.

Datum zondag 30 mei 2021
Tijd inloop: vanaf 13.00 uur.
We starten om 13.30 uur
Duur 2,5 uur
Prijs € 25,00 p.p. (inclusief materialen, zelf scherp mesje of tuinschaar
meenemen) contant te voldoen op
30 mei.
Waar Verenigingsgebouw Biologische
Tuinvereniging Elderveld,
Hannesstraatje 2a, 6843 NV Arnhem
Aantal minimaal 10 - maximaal
15 personen
Aanmelden t/m woensdag 26 mei
bij Joyce per e-mail:
joyforever20@hotmail.com.
Vermeld: naam, adres, telefoonnummer en aantal personen. 

Recept

stamppot

Lekker (vega)koken met ...
Boerenkoolstamppot met
gerookte cashewnoten en
mosterdsaus
VO OR 4 P E R S O N E N
Deze keer een heerlijke winterse stamppot van
boerenkool. Natuurlijk van eigen tuin. Het heeft
gevroren dus is ze heerlijk van smaak en boordevol
vitaminen en mineralen.

Bereiding
Schil de aardappelen, snij in stukken, wassen en wegzetten
in grote pan met flinke bodem water.
Boerenkool van de stronken ritsen, schoonmaken en
fijnsnijden).
Aardappelen opzetten met de boerenkool er bovenop en
gaar koken in ca. 20 minuten.
Cashewnoten grof hakken en roosteren in een droge koekenpan tot ze mooi bruin verkleuren. Pas op, laat ze niet
verbranden! Van het vuur afhalen en een theelepel olijfolie
en kleine theelepel zout toevoegen. Door elkaar mengen en
tot slot de mespunt gerookte paprikapoeder en door mengen. (Hier kunnen geen gerookte spekjes tegenop.)
In een pannetje 20 gram boter langzaam laten smelten en
in één keer de bloem toevoegen. Flink roeren tot een bal en
een paar minuten laten doorgaren tot ze lichtbruin verkleurt. In gedeelten de bouillon toevoegen tot een gladde
saus is verkregen. Mosterd toevoegen en naar smaak zout.
Let op dat de saus niet te dik wordt.
Als de aardappelen gaar zijn, er samen met de boerenkool
een heerlijke stamppot van maken met een scheutje melk
en de rest van de boter. Eventueel peper toevoegen.
Een grote hap op de borden, kuiltje maken en mosterdsaus
erin. De gebrande cashewnoten er overheen en smullen
maar. Vergeet de rookworst want die heb je niet nodig bij
dit gerecht.
‘k Heb wal ins slechter egèten. 

Kokkie Mmm
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behoefte.

introductieavond

nieuwe leden verplaatst
De introductieavond voor nieuwe leden is
verplaatst naar 24 maart 2021.
De introductieavond voor onze nieuwe tuinleden stond
gepland op woensdagavond 10 februari 2021, maar gezien de huidige coronabesmettingscijfers en de verlengde lockdown acht het bestuur van de BTV het niet reëel
om de introductieavond op die dag door te laten gaan.
Het bestuur hoopt dat de maatregelen, die als gevolg
van COVID-19 door de regering zijn genomen, in maart
2021 kunnen worden versoepeld. Daarom heeft het bestuur besloten de introductieavond te verplaatsen naar
24 maart 2021.
Alle tuinleden die na 1 april 2020 op ons volkstuincomplex een moestuin hebben gekregen (± 25) zullen hiervoor nog een persoonlijke uitnodiging van het bestuur
ontvangen. 

Het bestuur

JAARVERSLAG 2020 BTV Elderveld
HET TUINWEER in 2020 was best goed voor ons tuinders. Een goede
oogst en geen langdurige hittegolf of droogte. Helaas was het de laatste
maanden weer erg nat en was er weinig plezier meer te beleven op de
tuin.
UW BESTUUR bestond uit de volgende 6 zeer actieve bestuursleden:
Fred van der Stap, Ferdi Betz, Bert van Zeist, André van der Aa, Ton
Thijssen en Hans Knelissen. 2020 was een heel raar jaar. Door COVID-19
konden we na 1 maart helemaal geen activiteiten meer organiseren,
geen koffieochtenden houden en in ons winkeltje moesten we steeds
strengere maatregelen treffen. We hebben u zo goed als mogelijk op de
hoogte gehouden via ons verenigingsblad de Biologica, via de website en
de nieuwsbrieven.

OVERZICHT LEDENADMINISTRATIE 2020
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tuinders

01-01-2020

BIJ

AF

31-12-2020

185

40

19

206

donateurs

26

0

3

9

wachtlijst

14

59

42

32

ereleden

3

2

1

4

In 2020 is de belangstelling voor
een moestuin niet alleen bij de BTV
Elderveld, maar ook bij de overige
volkstuinverenigingen in Arnhem en
omgeving, enorm gegroeid. De groei
houdt in belangrijke mate verband
met de komst van COVID-19 waardoor de mensen meer gedwongen
zijn een tijdsbesteding dichter bij huis
te kiezen. Dankzij splitsing van tuinen
hebben wij toch meer wachtlijstleden
kunnen verblijden met een moestuin.
De opzeggingen in 2020 zijn het
gevolg van:
• Fysieke beperkingen (4)
• Overlijden (1)
• Geen tijd meer (8)
• Verhuisd (5)
• Voldeed niet aan verwachting (1).
In 2020 is ons helaas 1 tuinlid (Abdessalam Telioui) en 1 erelid (Dik Jansen)
ontvallen. Ultimo 2020 telde de BTV
Elderveld 4 ereleden namelijk Hennie

Beuger, Frans Boumans, Rinus Maagdelijn en Ans Scharrenberg.

van deze contacten hebben 5 tuinleden besloten te stoppen.

Controles bouwwerken
Ook in november 2020 stonden in
diverse tuinen nog tijdelijke bouwwerken die nog niet ontmanteld waren.
De meeste tuinleden hebben na
ontvangst van een herinnering van de
TAC het bouwwerk ontmanteld.
In een tweetal gevallen heeft de TAC
de betreffende bouwwerken zelf moeten ontmantelen.

Controle i.v.m. coloradokever
In 2020 heeft de TAC in enkele tuinen
de aanwezigheid van de coloradokever
vastgesteld. De betreffende tuinleden hebben op verzoek van de TAC
regelmatig de aardappelen gecontroleerd en de eitjes, larven en kevers
voor zover mogelijk vernietigd. In één
tuin was de overlast zo groot dat het
aardappelloof voortijdig moest worden
verwijderd en afgevoerd.

Jaarverslag 2020
De toename van het aantal tuinen
wordt veroorzaakt door het splitsen
van enkele tuinen.
Eind 2019 stonden 14 leden op de
wachtlijst voor een tuin. Dat aantal is
in 2020 gegroeid tot 31.
Het aantal tuinen dat eind 2020 vrij
was bedraagt 5.

Controle tuinen

Controle teeltplannen

In 2020 hebben de leden van de TAC
diverse controles uitgevoerd om de
staat van onderhoud van de tuinen
te beoordelen. In 59 gevallen heeft
dit geleid tot een schrijven aan het
betreffende tuinlid. Hierbij is gevraagd
naar de oorzaak van het achterstallige
onderhoud en is verzocht het onderhoud te hervatten. Naar aanleiding

Bij de controle op de naleving van
de teeltplannen heeft de TAC enkele
afwijkingen vastgesteld. De betreffende tuinleden hebben in overleg met
de TAC de teeltplannen vernieuwd of
aangepast.

OVERZICHT (VERHUURDE) TUINEN PER 31-12
AANTAL VERHUURDE TUINEN

AANTAL VRIJE TUINEN

TOTAAL AANTAL TUINEN

31-12-2016

198

13

211

31-12-2017

206

9

215

31-12-2018

207

10

217

31-12-2019

204

20

224

31-12-2020

228

5

233

Jubileum; 45 jaar BTV
Elderveld

We hadden grootse plannen om dit
te vieren rond onze oogstmarkt, maar
deze konden helaas door de beperkingen als gevolg van COVID-19 niet
uitgevoerd worden.
Als alternatief hebben we een mooi
jubileum-bewaarnummer van onze
Biologica uitgebracht en hebben we
onze jubilarissen vlak voor de kerst met
een presentje verwend.

Onderhoud publieke deel
van het park De Steenen
Camer

Ondanks dat we 2 werkdagen niet
gezamenlijk konden klussen is het
onderhoud van het publieke deel van
ons park in 2020 goed verlopen.

Vandalisme en diefstallen in
het volkstuincomplex

In 2020 hebben wij veel meldingen
ontvangen over diefstal van groenten
en fruit uit tuinen. Begin december
2020 hebben vandalen een spoor van
vernielingen door ons volkstuincomplex getrokken. Hierbij zijn diverse
glazen tuinkasjes ernstig beschadigd of
geheel vernield.
Wij zijn met de gemeente Arnhem in
overleg over mogelijk te treffen maatregelen om beide vormen van overlast
te beperken.

Rijksmonument ‘de Steenen
Camer’, verenigingsgebouw
‘De Schuur’

Na de afronding van de restauratie,
begin juni wilden wij dit groots vieren.
Tijdens onze binnen- en buitenactiviteiten wilden wij pronken met het
resultaat, maar zoals al eerder gezegd
gooide COVID-19 roet in het eten.
Na afronding van de restauratie aan
de buitenzijde zijn diverse vrijwilligers
verder gegaan met het uitvoeren van
verbeteringen aan de binnenzijde.
Zo hebben zij de gehele houten achterwand vervangen door een gipswand en deze prachtig beschilderd
met een zwart-wit houtskooltekening.
Het andere houtwerk, plafond, radiatoren etc. hebben de vrijwilligers voorzien van een nieuwe c.q. andere kleur.
Het is allemaal prachtig geworden.

Wij zijn nog niet klaar. Wij willen ook
het meubilair vernieuwen en ook de
inrichting van onze keuken renoveren.
Wij hopen van harte dat wij u later dit
jaar het resultaat van de uitgevoerde
activiteiten kunnen laten zien.

Vrijwilligers BTV Elderveld

Veel van onze tuinleden, maar ook veel
buurtbewoners, hebben een vaste vrijwilligerstaak binnen een van de teams
en/of werkgroepen op zich genomen.
Sommige zijn dagelijks actief. Heel veel
wekelijks of maandelijks in de TAC, het
DOC-team, het kwekerijteam, het winkelteam en het Romeinen-team. Velen
van hen hebben dit jaar hun favoriete
activiteiten gemist, maar kijken uit
naar nieuwe kansen in het nieuwe jaar.
Het bestuur bedankt al haar ‘vaste vrijwilligers’ voor hun inzet voor de BTV
in het afgelopen jaar.

SWOA-project ‘de Thuyn’

Bijna heel het jaar is, ondanks de nodige beperkingen, het SWOA-project
‘de Thuyn’ op dinsdag- en donderdagmiddag actief geweest in ons
verenigingsgebouw. Dit project heeft
tot doel volwassenen, die om diverse redenen geen of weinig contact
hebben, in staat te stellen een sociaal
leven op te bouwen in een veilige omgeving. Het project voorziet duidelijk
in een behoefte en zit al bijna aan het
maximum aantal deelnemers.

Financiën

Door de COVID-19 maatregelen
verliepen zowel de inkomsten als de
uitgaven voor een groot deel helemaal
niet volgens plan. Het bestuur was zeer
bezorgd over het eindresultaat. Maar
omdat de BTV geen vast personeel in
dienst heeft viel de schade mee.

Dit was mede te danken aan een financiële ondersteuning van de gemeente
Arnhem (ter dekking van de vaste
lasten van onze verenigingsgebouw).
Nadere informatie ziet u tijdens de ALV
in de overzichten en toelichting van de
penningmeester.

Toekomst 2021
Activiteitenplan 2021

Voor 2021 hebben wij optimistisch
weer een uitgebreid activiteitenplan
‘de Steenen Camer’ gemaakt.
Alle reeds bekende en succesvolle
activiteiten van de afgelopen jaren
(inclusief een fietstocht ) willen wij
weer organiseren. Helaas hebben wij
enkele (nieuwjaarsreceptie en muziekavond 11 maart) al moeten afgelasten
en de introductieavond voor nieuwe
tuinleden moeten uitstellen door de
voortdurende COVID-19-crisis.
De geplande hoogtepunten in 2021:
ijsheiligenmarkt zaterdag 8 mei,
oogstmarkt zondag 29 augustus en de
kerstmarkt zondag 12 december.

Renovatie volkstuincomplex

Na het afgesloten restauratieproject
van onze Schuur en de opknapbeurt
van de binnenruimtes van De Schuur
gaan wij van start met een renovatieproject van ons gehele volkstuincomplex. De renovatie zal per tuinencluster worden uitgevoerd. Dit jaar of
komend jaar komen alle volkstuinen
aan de beurt. U wordt hierbij zeker
betrokken en vooral ook gevraagd mee
te helpen. In een apart artikel in de
Biologica wordt uitgebreid ingegaan
op het renovatieplan (wat wordt er gerenoveerd, in welke volgorde worden
de clusters aangepakt en wanneer).
Hot items bij deze renovatie zijn ‘meer
biologisch’, meer ‘verduurzamen’ en
meer ‘natuurlijker’. 

Fred van der Stap
Voorzitter BTV Elderveld
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Bouwwerkenbeleid
Met ingang van 1 maart 2021 is het weer toegestaan
tijdelijke bouwwerken op de tuinen te plaatsen. Bij het
plaatsen van (tijdelijke) bouwwerken moet u rekening
houden met de volgende belangrijke punten uit het BTV
Bouwwerkenbeleid:
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• Als de bouwwerken (broeikas,tunnelkas of schuilhut) hoger
zijn dan 1.20 meter mogen deze gezamenlijk niet meer dan
10% van de tuinoppervlakte met een maximum van 13 m2
beslaan (dit geldt voor zowel tijdelijke als permanente bouwwerken);
• Een broei- of tunnelkas mag niet groter zijn dan 6 m2
(= 2.92 meter lang, 2.22 meter breed en 2.02 meter hoog);
• Alles hoger dan 1.20 meter moet op minstens
0.50 meter van de heg- of tuinafscheiding staan.
• Voordat u een permanent bouwwerk wilt plaatsen moet
u een bouwwerkvergunning aanvragen bij de TAC (het
formulier ‘bouwwerkvergunning’ kunt downloaden van onze
website).

Alle permanente
bouwwerken moeten zijn voorzien
van een door de
TAC uitgegeven blauwe sticker (geldig 5 jaar na afgifte
bouwvergunning). Staat in uw tuin een permanent
bouwwerk, maar deze is niet meer voorzien van een
blauwe sticker dan kunt u dit melden aan de TAC.
Heeft u nog vragen over bouwwerken, dan kunt u altijd
contact opnemen met een van de leden van de TAC.
Voor meer informatie kunt u ook naar onze website (zie
https://www.btv-elderveld.nl/de-vereniging/reglementen-bouwwerken) Hier vindt u ook een nadere toelichting ten aanzien van de te gebruiken materialen. 

Tuin Advies Commissie

Herfstfietstocht i.p.v. bloesemfietstocht
We waren van plan om in 2021 de elfde BTV-bloesemfietstocht te organiseren. De datum van 11 april
is echter te vroeg om weer een fietstocht te organiseren waarbij veel deelnemers worden verwacht.
De vergunningaanvraag moet minimaal 8 weken vooraf worden
ingediend. De gemeente gaat in deze ‘harde lockdown’ zeker
geen vergunning verstrekken, of anders last-minute. Zo kunnen
we geen goede voorbereiding doen en/of het wordt een erg
saaie fietstocht. We hebben besloten om voorlopig te kiezen
voor een uitstel naar zondag 26 september, het wordt dan een
herfstfietstocht. Later dit jaar als er meer duidelijkheid is over
wat er wel/niet mag conform COVID-19 maatregelen nemen
we een nieuw besluit. U hoort van ons. 

Menno Logtmeijer Coördinator

Biologische champost

Tip: ecotuintje.nl

We hebben dit winterseizoen twee keer
een grote berg champost laten komen,
alles is verkocht.

Graag stellen wij ons voor. Wij zijn Rick,
Sonja, Talitha en Djamila Ermen van
https://ecotuintje.nl/
Een webshop vol duurzame, ecologische
moestuinartikelen. 

De eerstvolgende levering is oktober/
november 2021. Bestellen/reserveren
voor het komende najaar is nu al mogelijk. 

Frezen van uw tuin in
het voorjaar
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20 februari is het de laatste dag dat u zich
kunt aanmelden om uw tuin dit voorjaar te
laten frezen. Het formulier kunt u uiterlijk
op die dag nog in de winkel invullen.
U kunt het ook downloaden vanaf onze
website www.btv-elderveld.nl en via
e-mail toesturen. De planning is dat in
week 12 (22-25 maart 2021) de tuinen
worden gefreesd. 

SWOA-project ’De Thuyn’ in de schuur
We liggen vanwege de corona al weer een poosje stil en er gebeurt dus eigenlijk niets.
Via de app houden we wel wat contact met elkaar en iedereen kijkt echt uit naar het
moment dat we elkaar weer mogen ontmoeten.
Ook de tijd van het jaar maakt dat er in de
tuin zelf niets te doen is. Maar toch is Thomas
alweer begonnen aan de eerste activiteit,
namelijk het omspitten van de tuin. Verder is
hij bezig een betere opbergplek voor de tuingereedschappen te maken. We hebben een
nieuwe grotere tafel voor de tuin gekregen.

dus kunnen we dit jaar ook tomatenplantjes
neer zetten. Gelukkig gaan we weer naar de
betere tijd van het jaar zodat we weer langzaamaan actief in de tuin aan de slag kunnen.
Dus zodra we weer open gaan staan er weer
allerlei activiteiten op het programma. 

Groetjes Karin
Helaas hebben Thomas, Cecilia en Shanti de
tuin naast de onze niet gekregen vanwege de
enorme belangstelling voor de tuinen en zij
niet als eerste op de lijst stonden. Wel hebben
wij het tomatenkasje gekregen voor onze tuin,

De Thuyn: Hannesstraatje 2a
bij de Drielsedijk
T 06 137 645 30

INSECTEN ZWAAR ONDER DRUK; OOK
GEWONE SOORTEN HEBBEN HET MOEILIJK
Hoe help je de

insecten als moestuinierder

Sta je ergens in je moestuin? Dan is de kans groot dat er nog geen stap
bij je vandaan wormen, pissebedden, duizendpoten, vliegen, kevers,
wespen, bijen, hun leven leiden. Dave Goulson, professor biologie uit
Groot-Brittannië en fervent moestuinierder, beschrijft in zijn boek ‘De
tuinjungle’ dat (moes)tuinen een bron van biodiversiteit kunnen zijn.
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Dat is belangrijk om te weten. Het
gaat slecht met de insecten wereldwijd. Opvallend is dat de achteruitgang niet alleen de zeldzame soorten
betreft, maar ook de algemene. Er zijn
vele oorzaken. De problemen beïnvloeden en versterken elkaar. Oorzaken
zijn, niet verrassend, het intensieve
landgebruik, zoals verstedelijking
en intensieve landbouw, maar ook
klimaatverandering, verdroging en
lichtvervuiling spelen een rol.
Als individu kun je de insecten in je
eigen omgeving helpen. Dit zal niet
de gevolgen van de intensivering van
het landschap en de klimaatverandering stoppen, maar de insecten in de
directe omgeving zullen er zeker van
profiteren. Zeker als dat op heel veel
plekken gebeurt.

Hoe kun je de insecten
helpen?
1 Niet alles kortwieken en wegmaaien
maar ruimte bieden voor eitjes, rupsen, poppen en volwassen insecten.
Het gazon waarop je zit kun je kort en
vaak maaien, maar het deel eromheen
Het oranje tipje is afhankelijk van inheemse
planten als judaspenning, pinksterbloem en
torenkruid.

kan mooi bloemrijk grasland worden
dat maar 2 à 3 keer gemaaid hoeft te
worden.
2 Streef naar veel inheemse planten,
dus planten die hier thuishoren.
De insecten die gespecialiseerd zijn
zullen dat altijd zijn op planten die hier
horen.
3 Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen. Dat klinkt logisch,
maar u zult versteld staan over de
omzet van de tuincentra wat betreft
deze gifstoffen. Particulieren vormen
een heel belangrijke gebruikersgroep
van bestrijdingsmiddelen.
4 Beperk de lichtvervuiling. Zorg voor
slimme verlichting die niet brandt als
het niet nodig is.
5 Reserveer in je moestuin een aantal
planten voor de insecten. Laat een
paar planten doorschieten en tot bloei
komen. Oogst niet alle preien maar
laat een paar staan om volgend jaar te
bloeien voor de lookmaskerbij.
6 Laat aan mede-moestuinierders,
familie of kennissen zien dat insecten
niet alleen maar eng, vies en schadelijk zijn en dat er prima mee valt te
leven; sterker nog, ze zijn prachtig en
onmisbaar.
Hommels hebben het met hun vacht
moeilijk door de warmere zomers.

7 Word ambassadeur voor
insecten en hun bescherming.
Onze (moes)tuin is bij uitstek de plaats
waar we het contact met de natuur
kunnen herstellen. En met maar een paar
kleine aanpassingen maken we van onze
tuinen een keten van kleine natuurreservaatjes, waar mensen, dieren en planten
in harmonie samen kunnen leven.

Meer lezen
- Het wetenschappelijke tijdschrift PNAS
(Proceedings of the National Academy of Sciences), themanummer over
insecten (https://www.pnas.org/content/118/2)
- Januari nieuwsbrief Arnhem Zoemt
https://www.arnhemzoemt.nl/nieuwsbrieven
- Dave Goulson ‘De tuinjungle’
Dave Goulson geeft op 20 maart een
webinar over het belang van insecten in
je tuin. De webinar wordt georganiseerd
voor Velt en is in het Engels.
https://www.velt.nu/activiteitdetail/
2709?event_id=2709
Wilt u aan de slag voor insecten? Op de
site van de Vlinderstichting is een gratis
boekje ‘Aan de slag voor insecten!’ te
bestellen. Hierin staan tips om de insecten te helpen.
De Vlinderstichting | Zelf aan de slag
voor insecten. 

Tekst en foto’s
Astrid Boerkamp | Arnhem Zoemt
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Voorzitter

In- en verkoopteam

Fred van der Stap
0481 350 466 / voorzitter@btv-elderveld.nl

Ben Reuvers, Ria Klein Haneveld, Bert van Zeist, Anton Rutten,
Ben Driesse, Marjan Driesse, Korrie Hoekstra, Rob van Estrik,
Thomas Roga en Enrico Lammens

Vice voorzitter en 1e Secretaris
Ferdi Betz
06 106 042 72 / secretaris@btv-elderveld.nl

Lief en leed
Elly Hengeveld
0481 351 560 / ellyenrinus@hotmail.nl

Penningmeester
André van der Aa
06 519 493 95 / penningmeester@btv-elderveld.nl

2e Penningmeester en
ledenadministratie
Hans Knelissen TAC
ledenadministratie@btv-elderveld.nl
06 365 652 44

Bestuurslid en TAC
Ton Thijssen
026 381 28 12
leden@btv-elderveld.nl

Bestuurslid en inkoop
Bert van Zeist
026 381 00 56
inkoop@btv-elderveld.nl

Tunnelkas PR
tunnelkas@btv-elderveld.nl

Ontwerp en opmaak
Sita Menses | www.vormgeversarnhem.nl
06 819 76 217

Fotografie
Niek van der Veen - Aerts

Webmaster
Joost Vlaming
webmaster@btv-elderveld.nl

Onderst.commissie
Peter en Ans Scharrenberg
026 381 33 81 / doc@btv-elderveld.nl

Beheer
Fred Paulus, Frans Boumans
en André van der Aa

TAC-controle tuinen	
Ferdi Betz, Ton Thijssen, Niek van der Veen Aerts en Hans Knelissen

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.

Tuinadviescommissie (TAC)
Op zaterdagochtend zijn leden van de TAC in De Schuur aanwezig.
De TAC geeft gevraagd en ongevraagd tuinadvies en is belast met het
in- en uitschrijven van leden en het uitgeven van tuinen. Verder voert
de TAC in opdracht van het Bestuur tuincontroles uit.

Activiteiten-cie
Fred van der Stap (vz), Elly Hengeveld, Ans Scharrenberg,
Ludo Berendsen, Arie van Bergen Bravenboer, Willy Knelissen
en Menno Logtmeijer

Kwekerij
Fred van der Stap, Leo van Mierlo, Tanza Berghuis, Ingrid de Vos,
Erick Dirven, Thomas Pap, Marike Verhage, Ditte Hendriks,
Tijlbert Manche, Erno Oostrik, Marja Kouwenhoven, Frans Messing,
Aline van Dijk, Ben de Groot, Hennie Kuiperij, Femke Sietzema,
Joyce van Motman, Eric van der Vet, Cor Hosmus, Franklin Morales,
Thomas van Dijk, Ineke van Leur en Liesbeth Martens
Zaaien, stekken en verspenen van pootgoed.

Pompenteam
Hans Krudde, Peter Scharrenberg en Thomas van Dijk

Hand en span
Frans Boumans (schilderwerk) Louise Favier (decoratie),
Ans Scharrenberg (kostuum)

Aanhangwagen
U kunt de aanhangwagen huren van de vereniging voor een klein prijsje,
€ 10,00 per halve dag. Reserveer tijdig in de winkel of bij:
Anton Rutten: 026 381 20 92
Ton Thijssen: 026 381 28 12

Verenigingsgebouw ‘De Schuur’
Park De Steenen Camer, 026 381 41 87
Hannesstraatje 2a, 6843 NV Arnhem
Iedere zaterdagochtend 10.00 - 12.00 uur
zaalreservering@btv-elderveld.nl

www.btv-elderveld.nl
Voor de meest actuele informatie, prachtige
fotoseries van onze activiteiten, de Biologica
(in pdf), ons jaarprogramma, het winkelassortiment en voor het downloaden van
allerlei formulieren.
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Bij Welkoop hebben we verstand van tuin & dier.
Dat merk je meteen als je onze winkel binnenloopt.
Je vindt er planten en zaden, tuingereedschap,
schoenen en kleding voor werk en vrije tijd,
dierenvoeding en -verzorging en nog veel meer.

Adres

Een breed assortiment, eerlijke prijs, deskundig advies en
service die nét een stapje verder gaat. Onze medewerkers
hebben hart voor wat ze doen, en dat zie je.
Ontdek ons assortiment alvast op welkoop.nl

Openingstijden

Tot snel in onze winkel!

WELKOOP ELST (Gld.)
André Krutwagen
Bedrijfsleider
Welkoop Elst (Gld)

Einsteinweg 10

Welkoop Elst
Einsteinweg 10
6662 PW Elst
0481 35 15 44

Ma

08:30 tot 18:00

Di

08:30 tot 18:00

Wo

08:30 tot 18:00

Do

08:30 tot 20:00

Vr

08:30 tot 18:00

Za

08:30 tot 17:00

Zo

Gesloten

