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hogere opbrengst fruit door bijen

omgaan met droogte in moestuin

excursie kijktuin de stek driel

Op de tuin

Na een lange, natte winter werden we
begin maart eerst verrast door twee stevige stormdagen
en daarna enkele dagen verwend alsof het meteen zomer
was, maar dat laatste was dus van korte duur. April begon
gewoon met enkele koude weken met veel winterse neerslag. Op ons volkstuincomplex zie je dat veel tuinleden
op beter weer wachten. In ons winkeltje hadden we op
zaterdag wel al vroeg een groot assortiment tuinplantjes.
De waterpompen zijn allemaal weer op tijd geplaatst, die
hebben we hard nodig voor de plantjes in de broeikasjes waar het overdag bij zon al snel
boven de 30 graden is.

er
van de voorzitt

In deze Biologica

weer veel informatie over onze plannen en werkzaamheden.
We mogen helaas nog altijd weinig tot niets organiseren. Ook géén IJsheiligenmarkten
begin mei. Maar onze tuinleden willen wel plantjes voor de tuin en overige tuinbenodigdheden hebben om fijn te kunnen tuinieren. Wij hebben dan ook van alles bedacht om dit
toch mogelijk te maken. Via ons Click & Collect systeem kunt u vooraf tuinbenodigdheden
bestellen en plantjes mogen we u buiten voor De Schuur op zaterdagmorgen aanbieden.
Doordeweeks hebben we een plantenkar met een spaarpot als kassa, zo kan het ook.
In deze Biologica ook uitleg over het alternatief voor de IJsheiligenmarkt, dat wordt dit keer
een moestuinplantjesdag. Wel vóór 1 mei bestellen en op afspraak op 7 of 8 mei ophalen.
Zoals het er nu uitziet blijft de Covid-19 crisis nog wel tot eind mei voortduren, dus voorlopig dan ook nog geen gezellig tuinderscafé op de zaterdagmorgen. Het is niet anders.
Voorlopig dus lekker op je tuintje bezig zijn, dat is ook een vorm van quarantaine.
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Bestuurszaken

Hoewel we weinig mogen organiseren hebben we juist door Covid-19
als bestuur heel veel extra te regelen. We weten nog niet hoe en wanneer we onze ALV
kunnen houden, dat wordt in ieder geval in juni 2021. We houden u op de hoogte via onze
nieuwsbrieven. Het overige verenigingswerk en de vaste vrijwilligerstaken gaan gewoon
door. Vergaderingen, aanvragen van vergunningen, subsidies, persberichten etc. etc.

Tuinonderhoud en parkonderhoud

Heel voortvarend zijn we gestart met de
renovatie van ons volkstuincomplex. Het eerste cluster is zelfs al gereed. Het pad naar de
kwekerij is vernieuwd, prachtig. Zie ook de foto’s. En dan die steeds maar groeiende wachtlijst. Moestuinieren is weer helemaal hot.

Tuinieren

In mijn eigen tuin staat al het kleinfruit er prachtig bij. Mijn kasje staat weer vol
met 350 fuchsiaplanten. Deze gaan half mei naar mijn achtertuin in Elst. Hierna komen de
tomaten-, paprika-, aubergine- en komkommerplanten in mijn kasje te groeien. Verder gaan
vooral weer de fleskalebasplanten, koolplanten en mooie pronkbonen een plaatsje krijgen.

Tot ziens op de tuin of op de moestuinplantjesdagen, hou je
allemaal aan de regels en blijf gezond,
Fred van der Stap
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Drukwerk
Editoo

Illustraties en foto’s
Freeimages: foto gieters pag. 1 en 8,
foto kruiwagen pag. 10
Freepik: illustraties kruiden pag. 1, 2,
11 en 15
Pixabay: foto vlinder pag. 1 en 5,
foto vink pag. 2, foto gieter pag. 9
VELT: foto pag. 9
Kijktuin de Stek, Driel: foto’s pag. 13

Astrid Boerkamp: foto’s pag. 1 en 14
Hans Knelissen: foto’s pag. 7, 9, 10 en 11
Willy Knelissen: foto pag. 6
Hans Krudde: foto pag. 7
Joyce Motman: foto pag. 10
Menno Logtmeijer: foto pag. 7 en 13
Sita Menses: grote en kleine foto omslag +
foto’s pag. 3, 4, 5, 12 en 16
Fred van der Stap: foto’s pag. 2 en 10
Niek van der Veen - Aerts: foto’s pag. 2, 6, 8 en 12

ledenadministratie

programma 2021
Activiteitencommissie
Steenen Camer

Mededelingen
ledenadministratie

Woensdag 5 mei

Verhuisd, nieuw telefoonnummer
of nieuw e-mailadres?

AFGELAST

Lezing ‘Romeinse vondsten in Loowaard’
Vrijdag 7 mei

AFGELAST

Koopavond in de schuur
Zaterdag 8 mei

AFGELAST

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

WORDT NORMALE ZATERDAGVERKOOP

Kleine IJsheiligenmarkt
Zaterdag 29 mei

Voorjaars-Parkwerkdag (NL-Doet)
Zaterdag 12 juni

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

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. 

AFGELAST

Romeinse middag in de Steenen Camer

Hans Knelissen ledenadministratie
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Zondag 29 augustus

Steenen Camer Oogstmarkt
Zaterdag 11 september

Bestelde knoflook en winteruien ophalen
Zondag 26 september

Herfstfietstocht
Zondag 17 oktober

Dag van de Arnhemse Geschiedenis
Zaterdag 6 november

Najaar-werkdag
Zondag 12 december

Kerstmarkt in stijl Charles Dickens
Zaterdag 18 december

Kerstbingo (door klaverjasclub Het Verwend
Stuk). 

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 moestuinen
Eind april 2021 waren er geen moestuinen meer vrij
die konden worden uitgegeven en was de wachtlijst
voor een moestuin gegroeid tot 37 personen. Sinds
jaren is de wachtlijst niet zo lang geweest.
Naar verwachting zullen niet eerder dan in het najaar
van 2021 weer enkele tuinen vrijkomen. 

Hans Knelissen moestuinmakelaar

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

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. 

Goedkoop gebruikt tuindersglas bij Bart in Elst

Tomaten

Dichtbij en goedkoop, voor hobby-,
kweek- of tuinderskas.

Kan ook tegen meerprijs op maat worden
gemaakt. 

Grote maat:
lengte 158.5 cm breedte 79 cm en de
dikte is 4 mm. Prijs per glasplaat € 5,00.

https://www.marktplaats.nl/u/
bart/10821139/

De tomaten mogen, vanwege het risico
op verspreiding van de ziekte fytoftora,
alleen in een kas of tunnel worden opgekweekt! De tomaten mogen en kunnen
wel elk jaar op dezelfde plaats staan.
Ook in 2020 zal de TAC via de periodieke
controles er op toezien dat de teeltplannen worden nageleefd en dat tomaten
uitsluitend in kassen of tunnels worden
opgekweekt. 

Kleine maat:
lengte 82.5 cm, breedte 73 cm en de
dikte is 4 mm. Prijs per glasplaat € 3,00.

Accuheggenschaar
beschikbaar
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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. 

Cursus permacultuur
Binnenkort start bij ons in De Schuur
een professionele cursus permacultuur.
Interesse? Ook u kunt zich hiervoor
aanmelden.
De uitgebreide informatie is digitaal
hier te vinden:
https://www.permacultuur.org/permacultuurcursus-arnhem-2021/ 

Aardappelen en
teeltplanformulieren
In welk vak moeten in 2021 de aardappelen staan? 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).
Teeltplan aardappelen BTV Elderveld

in 2021

vak B

in 2022

vak C

in 2023

vak D

in 2024

vak A

Mocht u in het verleden hebben aangegeven dat u geen aardappelen zult telen,
maar hebt u besloten om met ingang van
2021 wel aardappelen te gaan telen, dan
wordt u verzocht een nieuw teeltplan op te
stellen en dit bij de TAC in te leveren. De
teeltplanformulieren zijn in de BTV-winkel
verkrijgbaar of te downloaden vanaf de
website van BTV Elderveld .
Zie https://www.btv-elderveld.nl/home/
documenten/category/3-formulieren. 

nieuws van de btv-winkel

Tip!

Lever het
ier
bestelformul
.00
18
ór
vrijdag vó
uur in!

Iedere zaterdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur vindt buiten
voor De Schuur de verkoop van plantjes, zaden, bonen, pootaardappelen en fruitstruikjes plaats.
Voor het afrekenen bij de kassa moet
u gebruik blijven maken van het
BTV-boodschappenlijstje. Hierop moet
u zelf uw aankopen vermelden en
optellen. Betalen buiten bij de kassa,
het liefst met PIN.
De verkoop van overige tuinbenodigdheden kan alleen via Click en Collect
(zie rechts). In het belang van anderen maar ook van u zelf vragen wij u
dringend bij het winkelen de Covid-19
gedragsregels in acht nemen (1,5
meter afstand houden, thuis blijven bij
verkoudheid, positief getest etc.).

Let op
Op zaterdag 8 mei: géén vrije verkoop,
alleen afhalen van vooraf bestelde
artikelen inclusief plantjes.
Click en Collect - vooraf bestellen en
zaterdagmorgen ophalen van overige
tuinbenodigdheden.
Download uw bestelformulier via
https:btv-elderveld.nl/home/documenten en vul het in met de hand of op
uw computer.

Lever het uiterlijk vrijdag voor 18.00
uur in via de brievenbus,
Hannesstraatje 2a, 6843 NV Arnhem
of via e-mail naar winkel@btv-elderveld.nl. U krijgt vooraf een bevestiging
van het exacte ophaalmoment op de
eerstvolgende zaterdag. Dan staat uw
bestelling klaar. Kom naar de afhaalbalie van de BTV-winkel, in je eentje,
klachtenvrij, met mondkapje, op tijd.
Betaal via PIN, liever niet contant. 

Het BTV-winkelteam

VOORGESTELDE AANPASSINGEN
IN HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN BIJLAGEN
Begin 2021 heeft het bestuur vastgesteld dat in het huishoudelijk reglement van
de BTV Elderveld (inclusief bijlagen) in een aantal gevallen aanpassing wenselijk is.
Daarom zal het bestuur aan de ALV vragen goedkeuring te geven tot het verwerken
van de volgende aanpassingen in het huishoudelijk reglement en de bijlagen.

Artikel 7
Toevoegen
19. Het lid is verplicht na aanvaarding
van een tuin een borg in het schoontuinfonds te storten. De hoogte van
de borg wordt door de Algemene
Ledenvergadering vastgesteld.

Artikel 9
Toevoegen
20. Te barbecueën op de tuin.

Artikel 10
Lid 7: De tekst ‘Twee keer per jaar’
vervangen door ‘Periodiek’

Artikel 21a
Lid 7a: De tekst ‘Roken is verboden in
het gedeelte waar de bar is’ vervangen
door ‘Roken in het verenigingsgebouw
De Schuur is verboden’.

Wijziging bijlage C reglement tuincontrole door het bestuur
In de afgelopen jaren heeft het bestuur
van tuinders opmerkingen gekregen
over het feit dat het naar hun gevoel
te lang duurde, voordat de TAC actie
ondernam om verwaarloosde tuinen
aan te pakken. De TAC heeft zelf vastgesteld dat in een aantal gevallen het
bij herhaling dezelfde tuinders waren
die aangesproken moesten worden op
het achterstallige onderhoud in hun
tuinen. In de huidige procedure kan
het minstens 6 weken duren, voordat
een verwaarloosde tuin weer op orde
is of wordt ingenomen (en daarmee
de overlast voor de omringende buren
wordt weggenomen).
Daarom stelt het bestuur voor om in
bijlage C reglement tuincontrole van

BTV Elderveld de volgende aanpassingen door te voeren om de overlast
voor omringende buren en het extra
werk voor de TAC te beperken:
• Een huurder van een verwaarloosde
tuin krijgt na een eerste gesprek niet
4 weken maar 2 weken de tijd krijgt
om de tuin op orde te brengen.
Dit geldt alleen als er geen zwaarwegende redenen zijn voor de verwaarlozing (dus niet bijvoorbeeld bij
langdurige ziekte).
• Het bestuur kan besluiten een huurder de tuinhuur op te zeggen als bij
de huurder voor derde maal in een
aan een gesloten periode van 18
maanden verwaarlozing in de tuin
wordt geconstateerd. 

Het bestuur
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Vacature winkelteam
Door de (i.v.m. de Covid-19 maatregelen) aangepaste openstelling van onze
BTV-winkel hebben we elke zaterdagmorgen enkele extra vrijwilligers nodig
voor zowel de opbouw, de verkoop als
bij het opruimen.

Betreft dan vanaf 9.30 tot 12.30 uur.
Eventueel in rooster kan ook, dan
hoeft u niet elke week te helpen.
Meld u aan bij:
winkel@btv-elderveld.nl 

Romeinse tuin in 2021
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Ondanks de coronacrisis wordt onze Romeinse tuin netjes onderhouden. Helaas kunnen we voorlopig nog geen
rondleidingen houden, maar buurtbewoners kunnen
tijdens hun ‘blokje om’ wel genieten
van alle pracht.

Romeinse activiteiten
Door de coronacrisis zijn onze lezing van 5 mei en onze
Romeinse middag van 27 juni in ieder geval afgelast.
Het is nog onzeker of onze overige Romeinse activiteiten in
2021 nog wel door kunnen/mogen gaan.

Activiteiten
Zondag 29 augustus tijdens de oogstmarkt doen we ook
weer mee, met leuke kramen, een tentenkamp, activiteiten
voor de jeugd, rondleidingen en weer veel figuranten.
Mogelijk de eerste Romeinse vossenjacht.
Zondag 17 oktober de Dag van de Arnhemse
Geschiedenis, het programma en het thema voor deze
dag is nog niet bekend. Bent u ook geïnteresseerd in deze
geschiedenis, noteer dit dan alvast in uw agenda.
Op www.romeinsetuin.nl vindt u veel informatie- en fotomateriaal. 
Fred van der Stap

Steenen Camer Oogstmarkt en Romeinse markt
Het draaiboek ligt klaar! Laten we hopen dat we hem kunnen gaan inzetten.
Uiteraard volgen wij de regels van de overheid.
Het betreft een groots opgezette
activiteiten- en oogstmarkt, (circa 40
kramen) waarbij biologisch, natuur,
cultuur en milieu alle aandacht krijgt.
Met muziek, cultuur en heerlijke hapjes.

Romeinse activiteiten
Ook is de Romeinse tuin is opengesteld. Rond deze tuin worden Romeinse producten gepresenteerd en er zijn
een groot aantal figuranten in Romeinse kleding die informatie verstrekken

over de Romeinen die ooit in Arnhem
(Castellum) hebben geleefd. Dit alles is
gratis toegankelijk voor alle wijkbewoners uit Arnhem en omgeving.
Voor de kinderen worden er weer leuke activiteiten georganiseerd.

Kraam huren?
Heeft u interesse in een kraam, laat
het ons weten. Het is mogelijk als
commercieel bedrijf uw handelswaar
of diensten aan te bieden. Denk aan
tuinmaterialen- en gereedschap, duurzame cadeau-artikelen, chutneys, jam,
ingemaakte groenten en fruit. Informatieve kramen op het gebied van milieu,
energie, biologisch, duurzaamheid etc.
zijn uiteraard ook welkom.
Een kraam van 3 meter met luifel huren kost voor leden BTV € 20,- en voor
niet leden € 22,50. Voor 2 euro extra
kunt u een achterzeil huren.

Interesse? Vul dan het aanmeldingsformulier http://www.btv-elderveld.nl/
formulier-kraamhouders in. Wacht niet
te lang, want vol is vol!
Bij inschrijving verklaart u zich akkoord
met de algemene voorwaarden en ontvangt u een bevestiging tot deelname.
De activiteitencommissie van de BTV
houdt zich het recht voor een selectie
te maken uit het aanbod van kramen.
Over een eventuele afwijzing wordt u
binnen 3 werkdagen geïnformeerd. 

Zondag 29 augustus 2021,
van 12.00 tot 17.00 uur
Locatie: rond verenigingsgebouw
De Schuur in park de Steenen
Camer, Hannesstraatje 2a in
Arnhem-zuid, wijk Elderveld.
Voor meer informatie; bel of stuur
een whatsapp bericht naar Willy
Knelissen (06-54715126) of Ludo
Berendsen (06-50624111) of of mail
naar markt@btv-elderveld.nl.

alternatief voor de
ijsheiligenmarkt
zaterdag 7 en 8 mei 2021
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. 

Tip!

Lever het
ier
bestelformul
vóór 1 mei
in!

Op onze jaarlijkse IJsheiligenmarkten hebben wij
altijd een heel groot aanbod aan biologisch opgekweekte planten en kruiden uit onze eigen plantenkwekerij en van de biologische kwekerij Jongerius.
Dit aanbod is veel groter dan u iedere zaterdag in
onze BTV-winkel aantreft.
Helaas kunnen als gevolg van de Covid-19 beperkingen de
beide IJsheiligenmarkten ook dit jaar niet doorgaan.
Als alternatief kunt u net als vorig jaar d.m.v. een bestellijst de biologische groente- en kruidenplantjes en overige
tuinbenodigdheden (géén zaden of fruitstruikjes) bestellen.
Vanaf 17 april 2021 kunt u als tuinlid van de BTV de bestellijst op zaterdagmorgen meenemen of via e-mail opvragen
bij winkel@btv-elderveld.nl
Ook kunt u de bestellijst meenemen uit het informatiekastje aan de gevel van De Schuur (de bestellijst is niet via
onze website te downloaden). De bestellijst moet uiterlijk
1 mei 2021 bij de BTV-winkel zijn ingeleverd.
De bestellingen kunnen vervolgens op afspraak op 7 of 8
mei 2021 worden afgehaald.

Het bestuur

HANS KRUDDE

(beheer waterpompen) in de lappenmand
Beste tuinders, de afgelopen 1,5 a 2 jaar heb ik naast de
pompen reviseren thuis ook nog eens lichamelijk aan
zeer zware bouwactiviteiten gedaan en dat vind ik helemaal niet erg omdat ik graag werk.
Helaas kreeg ik hierdoor een klapband in mijn lies.
Inmiddels is alles door middel van een matje gerepareerd.
Maar daarna moet je weer revalideren (zie foto) en dat
valt mij vies tegen. Ik dacht na een weekje is alles wel
weer voorbij, dus niet. De revisie van de handwaterpompen en het vervangen van diverse bielzen kwam even in
het gedrang. Ook mijn eigen tuin voorjaar klaar maken
moest ik uitstellen. Gelukkig was ik in de tweede week van
maart voldoende hersteld om onze handwaterpompen
(bijna 60) weer op onze tuinen te monteren. Ze doen het
allemaal weer.
Allen bedankt voor het
medeleven. 

Hans Krudde

Procedure ophalen bestelling op 7 en 8 mei:
In het belang van anderen maar ook van uzelf, vragen wij
u dringend bij het ophalen de Covid-19 gedragsregels in
acht te nemen (1,5 meter afstand houden, mondkapje, thuis
blijven bij verkoudheid, positief getest etc.).
• Alle prijzen zijn onder voorbehoud en levering gaat op
basis van beschikbaarheid.
• Minimale bestelling is € 10,00. Indien minder, dan kunt
u uw bestelling pas 15 mei ophalen.
• Indien niet voorradig, dan kunt u eventueel een
vervolgbestelling doen die u 15 mei kunt ophalen.
• Neem uw eigen doos en/of krat mee. Extra doosjes
kosten u namelijk 20 cent per stuk.
• U ontvangt van ons een OK-bericht met uw volgnummer
en het juiste ophaalmoment op 7 of 8 mei.
• U betaalt tijdens het ophaalmoment, alleen datgene dat
beschikbaar is, op = op.
• De betaling doet u ter plaatse, bij voorkeur via PIN.
S.v.p. niet vooraf betalen. 
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OMGAAN MET DROOGTE
IN DE MOESTUIN
Nederland staat toch vooral bekend als een land
waar genoeg of zelfs een overschot aan water is.
Tot een paar jaar geleden dacht men bij ‘water
en landbouw’ vooral aan neerslagoverschotten,
plasvorming en in het voorjaar lastig het land op
kunnen omdat de grond nog nat is. Met name in
de afgelopen drie jaar hebben we gezien dat ook
een tekort aan water steeds normaler wordt. Ook
in de moestuin kampen we dan met droogte.
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Ik verbaas me soms over de snelheid waarmee de bodem
anders gaat voelen: in het vroege voorjaar heb ik dikke
plakken modder onder de schoenzolen zitten en glij ik door
de tuin. Binnen enkele weken of maanden is de grond zo
uitgedroogd dat de scheuren in de klei staan, de schop
nauwelijks de grond in komt en zaden niet willen kiemen.
De gieters met water zijn niet aan te slepen en helpen ook
maar beperkt: een kleine regenbui doet de planten meer
opleven dan ik met mijn gieter kan bereiken. De vraag is
dan ook: wat kan men nog meer doen bij droogte?

Water op de goede plaats en tijd

Doordat water in de zomer steeds schaarser wordt, moeten
we er zuinig mee zijn. Dat betekent dat we op het goede
moment en op de goede plek water moeten geven.
Dit houdt in:
• Bij voorkeur water geven in de avond en anders de zeer
vroege ochtend, zodat de zon het water niet verdampt.
• Met de gieter heel lokaal bij de stam van de plant water
geven. Het heeft weinig nut om tussen de rijen van gewassen te bewateren.
• Niet onnodig snel water geven. Soms lijkt de grond aan
het oppervlak al heel droog maar zit er iets dieper nog
meer dan genoeg vocht. En hoe dorstiger een plant, hoe
dieper de beworteling wordt. De plant gaat namelijk op
zoek naar water. Het is voor veel gewassen helemaal niet
erg om een of enkele dagen wat dorstig te zijn. Door
(bijna) dagelijks water te geven blijft het wortelstelsel klein
en de plant lui. Persoonlijk geef ik onze kastomaten en
paprika’s bijvoorbeeld maximaal 1x per week een ruimere
hoeveelheid water en tussendoor niets.

Voorkomen van verdamping

Naast zuinig zijn met het water dat u gebruikt, kunt u ook
zorgen voor minder verliezen van water in de bodem:
• Door de bodem zoveel mogelijk bedekt te houden,
verdampt minder water door de zon. Tussen rijen planten
kan bijvoorbeeld een laag mulch of onbewerkt karton
worden gelegd, of een tussenzaai worden gemaakt.
Dat betekent dat je bijvoorbeeld een rijtje bloemetjes of
andere kleine, lage planten zaait tussen de groentegewassen. De planten geven schaduw en bedekking waardoor
de grond minder uitdroogt. Rondom vaste planten is een
laag houtsnippers ook een goede optie.
• Elke keer dat de grond wordt losgespit, gewoeld etc.
verdampt er meer water. Door de grond niet onnodig
vaak te bewerken in droge periodes, houdt u meer water
vast.

Overige opties

Er zijn natuurlijk ook diverse andere dingen te bedenken
waardoor uw moestuin beter kan omgaan met droge
periodes. Het plaatsen van een regenton maakt meer water
beschikbaar en sommige plantensoorten en rassen zijn beter
bestand tegen droogte dan andere soorten. Bij het kiezen
van bijvoorbeeld een ras erwten of aardappels kunt u kijken
naar de ‘droogtetolerantie’. Daarnaast bestaan er manieren
om efficiënter water te geven. Bijvoorbeeld met een druppelslang (druppelirrigatie). Deze systemen worden verkocht
voor de moestuin en zorgen ervoor dat er precies genoeg
water op precies de goede plek terecht komt.
Laten we hopen op een mooie en niet té droge zomer! 

Over de schrijver van deze tekst: Bo Stout (25), huurder van tuin 57 bij de BTV. Afgestudeerd plantenwetenschapper aan Wageningen Universiteit. Werkzaam
als adviseur op het gebied van duurzame
landbouw en milieu bij CLM.
De informatie in deze tekst is gebaseerd
op vakkennis. Als u vragen heeft, of
geïnteresseerd bent in de bronvermelding
bij deze tekst, kunt u mailen naar
bo.stout@hotmail.com.

Bij Velt handige online moestuincursus
Voor zowel startende als minder ervaren tuinleden adviseren wij een soort
warming up, de linkjes rechts naar een
introductiecursus moestuinieren, een
introductie composteren en een verwijzing naar de website van de Vereniging
voor Ecologisch Leven en Tuinieren
(VELT).

Introductiecursus https://www.maxvandaag.nl/sessies/cursus/moestuin/intro-moestuin/
Wat betreft het kweken van tomaten merken op wij dat
in tegenstelling tot in de cursus, bij de BTV de tomaten vanwege het risico op verspreiding van de ziekte
fytoftora, altijd in een kas of tunnel moeten worden
opgekweekt!
Introductie composteren https://youtu.be/F-leNQalzxE
Website VELT https://www.velt.nu/
Wij wensen jullie allemaal een heel goed en plezierig
moestuinseizoen toe! 

WINTERWERKDAG 6 februari 2021
De winterwerkdag op zaterdag 6 februari
2021 zag er heel anders uit dan de werkdagen die we normaal van de BTV gewend
zijn. Aangezien de BTV zich moest houden
aan de Covid-19 regels van de Rijksoverheid, kon er dit jaar geen ontvangst met
koffie en thee in De Schuur plaatsvinden.
Ook de verdeling van de klussen was
vooraf al geregeld. Om groepsvorming te
voorkomen moesten wij werken met intervallen van ± 10 minuten per team (voor
ontvangst en instructie).
Hierdoor was het aantal uit geven klussen
ook beperkt tot 13.
De ochtend begon met regen, maar
dat kon de meeste deelnemers (24) niet
deren, want zij waren met goede regen-
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kleding en laarzen uitgerust. De diverse
klussen, variërend van afrasteringen slopen, zwerfvuil uit het park verzamelen tot
vogelnestkastjes controleren, werd in snel
tempo uitgevoerd.
Tussendoor voorzag Robert Bobbink van
ons DOC-team de deelnemers nog van
koffie, thee en koek. De werkdag kon ook
niet met de gebruikelijke gezamenlijke
lunch worden afgesloten. In de plaats
hiervan hebben de deelnemers als dank
een zak bio-potgrond ontvangen.
Het bestuur bedankt alle deelnemers voor
hun inzet! 

Het bestuur

Gebruikstijden motorpompen en andere
mechanische / gemotoriseerde apparatuur
Om bij het mooie weer de overlast voor zowel
de buurtbewoners als de mede-tuinleden te
beperken, nogmaals een herinnering m.b.t het
gebruik van motorpompen en andere motorgereedschappen in ons volkstuinpark.
Het is leden van de BTV-Elderveld die een mechanische
pomp (elektrisch/benzinemotor), een aggregaat of
freesmachine bezitten, toegestaan deze te gebruiken.
Dit gebruik is echter aan bepaalde tijden gebonden.

Mechanische apparatuur mag worden gebruikt:

maandag t/m vrijdag:
maandag t/m vrijdag:
zaterdag: 		

van 9.00 tot 10.00 uur.
van 18.00 tot 19.00 uur.
van 10.00 tot 11.00 uur.

Op zaterdagmiddag en op zondag, evenals op nationale
feestdagen, is het gebruik absoluut verboden.
Bij overtreding volgt nog 1 laatste waarschuwing, bij een
2e overtreding volgt royement.
Uitzondering: Op werkdagen voor groot onderhoud aan
ons park (gras en hagen). 

ONDERHOUD
Renovatie cluster 1
In de afgelopen weken hebben de
vrijwilligers van de BTV veel werk
verzet ten behoeve van de renovatie
van cluster 1 (tuinen 107 tot en met
121). Struikgewas rondom de moestuinen is uitgedund en een deel van de
tuinafscheidingen aan de buitenzijde is
vervangen. Waar mogelijk zijn heesters
(liguster en sleedoorn) langs de nieuwe hekwerken geplant.

Nieuw pad naar de BTV
tunnelkassen
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Op woensdag 31 maart 2021 hebben
vrijwilligers van de BTV de aanleg
van een heel nieuw voetpad naar de

PARK DE STEENEN CAMER
tunnelkassen afgerond. Het pad dient
als vervanging van het oude door wortelwerking zeer hobbelig geworden
pad. Een aannemer van de gemeente
Arnhem heeft een deel van het oude
asfaltpad verwijderd en een zandbed
gelegd voor het nieuwe pad. De gemeente Arnhem heeft opsluitbanden
geleverd en leden van de BTV hebben
60 x 40 tegels beschikbaar gesteld.
Daarna zijn vrijwilligers van de BTV
gestart met het leggen van het pad
(een zware klus). Het eindresultaat is
geweldig. Er ligt nu een mooi strak
pad. Alle vrijwilligers die aan dit project hebben gewerkt bedankt!

Houtsnippers
Op 3 maart 2021 heeft de aannemer
Dolmans, die namens de gemeente
verantwoordelijk is voor het onderhoud van de openbare ruimte, in
Elderveld een hakselaar beschikbaar
gesteld. Met de hulp van een aantal
vrijwilligers is het in het park aanwezige snoeiafval versnipperd voor gebruik
in de tuinen. In het park waren 2
bergen houtsnippers die in een heel
snel tempo weg waren. Aangezien de
vraag groter was dan het aanbod aan
houtsnippers heeft Dolmans op verzoek van de BTV op 14 april nog een
lading houtsnippers geleverd. 

Het bestuur

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!

DATUM
TIJD
DUUR

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.

PRIJS
WAAR
AANTAL
AANMELDEN

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

btv-kwekerij onze
biologische plantjes
kwekerij
De afgelopen weken zijn er al veel plantjes
(tuinbonen, doperwten, kapucijners, zachte sla,
bietjes en peultjes) uit onze kwekerij verkocht.
De kwekerij staat inmiddels helemaal vol met
planten voor de verkoop tijdens de bestel- en/of
koopdagen begin mei. Gelukkig hebben we dankzij
de kerkuilen onder de kapschuur, dit jaar geen last
van muizen.

Van de secretaris
Algemene ledenvergadering (ALV)
Door de beperkingen die de Covid-19 pandemie
met zich meebrengt, hebben we de Algemene Leden
vergadering van 23 februari moeten uitstellen. Er is
op dit moment nog geen duidelijkheid te geven over
een nieuwe datum voor een bijeenkomst. Mochten de
beperkingen aanhouden dan zouden we een digitale
bijeenkomst kunnen beleggen. Zaak is dan wel dat
deelnemers zich van tevoren moeten aanmelden. Zodra er meer bekend is, wordt u op de hoogte gesteld.

Renovatie volkstuinencomplex
Zoals u waarschijnlijk al heeft gezien, is er een begin
gemaakt met het renoveren van ons complex. De omheining wordt hier en daar vernieuwd, tuinen worden
ontdaan van overbodige artikelen. Oude, geïmpregneerde palen worden verwijderd. Tussen de tuinen
wordt zoveel mogelijk gaas opgeruimd en te hoge
bomen worden gesnoeid of geveld. Dit alles in overleg
met de betrokken tuinders.
Het eerste cluster is zo goed als klaar. Hier en daar
nog een nieuw hek en een paar betonnen mestbakken
afbreken. Een tuin nog opnieuw opmeten omdat de
tuinder zijn tuin in de loop der tijd wat heeft uitgebreid
en dan is de eerste grote klus geklaard.
Na de zomer komt het tweede cluster aan de beurt.
Er kan nu niet worden gezaagd e.d. vanwege het
broedseizoen.
Mocht uw tuincluster aan de beurt zijn, dan krijgt u
daarover bericht. We kunnen dan samen bespreken
wat er op uw tuin gedaan moet worden en wat er van
u wordt verwacht. 

In de kassen warmt het overdag flink op daarom hebben we
alweer met spoed witkalk moeten aanbrengen. Dit om te
voorkomen dat overdag onze nog tere plantjes verbranden.
Dankzij de enthousiaste vrijwilligers, door de coronacrisis
dit jaar in tweetallen in een rooster van maandag tot en met
zaterdag, hebben we weer een groot assortiment plantjes;
9 soorten tomaten, 15 soorten peper/paprika, meer dan
30 soorten kruiden, 8 soorten sla en naast vele pompoenen
ook nog 4 soorten courgettes. En alles biologisch opgekweekt.
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Het pad naar de kwekerij is de afgelopen maand geheel
vernieuwd, met heel veel dank aan zowel de gemeente
Arnhem (grondwerk) als een groep BTV-vrijwilligers.
Het oude pad was door de wortels van de grote boom
scheef komen te liggen, hierdoor vielen regelmatig bakken
met mooie plantjes van onze karren. Mooi opgelost zo,
zie ook elders in deze Biologica de foto’s hiervan. 

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

Project de Thuyn
Vanaf dinsdag 23 maart zijn we weer voorzichtig van start gegaan met ons project ‘de Thuyn’.
Met voorzichtig wordt bedoeld dat er maar vier
bezoekers per keer mogen komen en één persoon
begeleiding. De bezoekers waren erg blij dat we
weer van start mochten gaan. Zo langzamerhand
trekt corona een grote wissel op nogal wat mensen. Eenzaamheid, depressie en andere onplezierige gevolgen.
We hebben dit dan ook gevierd met een heerlijk
zelfgebakken appeltaart bij de koffie. Helaas zit het
weer op dit moment nog niet erg mee waardoor we
veel op binnen aangewezen zijn. Maar het feit dat
we weer samen kunnen komen is al erg fijn.
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Werken in de moestuin

We hebben al wel wat in de tuin kunnen werken
waar we kapucijners, peulen, tuinbonen en andijvie
hebben gezet. Nu maar hopen dat alles lekker gaat
groeien en de slakken onze plantjes laten staan.
Daarnaast had Fred ook nog wel het e.e.a. aan klusjes voor ons in de kas te doen.
Het fuchsia-project waar Thomas mee is begonnen
lijkt een aantal leuke plantjes op te gaan leveren.

Helaas is ook veel door de strenge vorst verloren
gegaan.
We kijken met zijn allen uit naar een fijne periode en
hopen dat we weer snel normaal kunnen gaan draaien. Inmiddels zijn er ook nogal wat nieuwe aanmeldingen. We beginnen dus echt succesvol te draaien.

Mijn opvolger

Wat wel gaat veranderen is het gegeven dat ik er per
1 juli 2021 mee ga stoppen en volledig ga genieten
van mijn pensioen. Voorwaarde hiervoor voor mij
was dat ik een opvolger zou hebben die in dezelfde
geest dit project zou kunnen voort zetten. Dit is
gelukt en wel door Imelda Eijkelkamp. Imelda heeft
inmiddels al een paar weken meegedraaid en begint
al een vertrouwd gezicht te worden bij de Thuyn.
We zijn dan ook allemaal erg blij met haar en dit
geeft ook de zekerheid dat we onze vertrouwde sfeer
en wijze van met elkaar omgaan kunnen waarborgen. Imelda, welkom en hartelijk dank dat je het
project gaat voortzetten! 

Karin van Lier

Bloesemfietstocht 2021
Dit voorjaar kan de jaarlijkse BTV Bloesemfietstocht als gevolg van de door de overheid
opgelegde Covid-19 beperkingen helaas niet
doorgaan. We hopen dat de coronabeperkingen in het najaar grotendeels zijn opgeheven.
Indien het dan mogelijk is en er een vergunning
wordt afgegeven willen we in september een
‘Herfst-fietstocht’ organiseren. Zodra er meer informatie is zullen we dit bekend maken.
Om u toch de mogelijkheid te bieden een fietstocht
te maken, heeft onze route-rijder de fietstocht van
2015 aangepast aan de huidige situatie. Het vertrek
is zoals vanouds vanuit de boerderij ‘De Steenen
Camer’. De gehele route kunt u downloaden via
onze site ‘www.btv-elderveld.nl’ en ‘www.bloesemfietstocht-arnhemzuid.nl’. Ook kunt u op zaterdagochtend een uitgeprinte route meenemen uit
De Schuur van onze vereniging.

Let op: u rijdt de route helemaal op eigen verantwoordelijkheid. Er is geen vaste startdatum. Er zijn
geen verkeersregelaars en er zijn geen richtingpijlen.
Ga niet in groepsverband rijden! Het spreekt vanzelf
dat u de Covid-19 regels in acht moet nemen.
De Biologische Tuinbouwvereniging erkent geen
enkele aansprakelijkheid als u besluit deze route te
rijden. Ook eventuele fouten of veranderingen in
de afgedrukte route, vallen buiten de verantwoordelijkheid van de Biologische Tuinbouw Vereniging
Elderveld. Alvast een fijne fietstocht toegewenst en
wellicht tot in het najaar 2021. 
BTV-evenementencommissie

RECEPT

stamppot

Lekker (vega)koken, deze keer:

Stamppot raapstelen met kaas en ei

VO OR VI E R P E R S ON E N
Raapstelen, ook wel keeltjes genoemd is één van
de eerste voorjaargroenten uit eigen tuin. Familie
van de Brassica (kool) en boordevol met vitaminen
en mineralen. Een makkelijke en lekkere vegetarische
maaltijd met veel smaak.

Bereiding
Schil de aardappelen, snij in stukken, wassen en in een
grote pan met water en een beetje zout gaarkoken in
ca. 20 minuten.
l Raapstelen goed wassen, laten uitlekken. Een bosje pakken
en in reepjes van ongeveer twee cm snijden. Ook de steeltjes meesnijden.
l Zet alvast een pannetje met water op voor het koken van
de eieren. Als de aardappelen gaar zijn een gaatje prikken
in de eieren en ca. 5 minuten in het kokende water koken.
l Giet de gare aardappelen af en laat ze even uitstomen.
l Maak er een heerlijke stamppot van, met een scheutje
melk en de boter, samen met de mosterd en eventueel peper. De fijngesneden rauwe steeltjes er samen met de geraspte kaas doorheen roeren en goed laten doorwarmen.
l Eitjes pellen, de raapsteeltjes stamppot in een mooie
schaal doen, de eieren erop leggen en driekwart doorsnijden. Direct opdienen en smullen.
l

lijstje:

Boodschappen
Ingrediënten

len
sche) aardappe
- 1 kg (biologi
s
e raapsteeltje
- 600 gram vers
)
(van eigen land

- 4 eieren

raspte kaas,
- 250 gram ge
aler)
lla, Emmenth
(.b.v. Mozzare

jne mosterd
- 2 eetlepel fi
te.
r naar behoef
- zout en pepe

Kokkie Mmm

excursie kijktuin de stek in driel
Er is gelegenheid om daar je lunchpakketje op te eten. Voor koffie of thee
rekenen zij slechts € 1,00 per persoon.
De entree is gratis, op verzoek kunnen
we ook een gratis rondleiding krijgen.
Na afloop kan je nog rondkijken in de
verkoophoek met een leuke collectie zelf
opgekweekte planten.
Bezoek voor een indruk alvast de website www.kijktuindestek.nl.

Oproep!

Bent u ook
een
kookfreak
? Stuur
ons dan ee
ns
een seizoe
nsrecept.

- ca. 1 dl melk
r
- 30 gram bote

Groente van eigen grond, smaakt het lekkerst in de mond. 

De BTV-excursie gaat dit jaar op zaterdag 12 juni naar Driel, naar hobbykwekerij ‘de Stek’ met 20 prachtige
thema-kijktuinen.

en
voor 4 person

Verzamelen: Hannesstraatje 2a, om
12.30 uur. Rond 16.00 uur zijn we weer
terug.
Graag opgeven op de aanmeldlijst in
De Schuur of per e-mail bij voorzitter@
btv-elderveld.nl
We gaan carpoolen. Het is niet ver.
Geef even aan of je eventueel wilt
rijden en hoeveel personen je mee
zou kunnen nemen. Zelf gaan fietsen
mag uiteraard ook. Als deze excursie
i.v.m. de coronacrisis moet worden
afgelast krijgt u van ons tijdig
bericht. 
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FRUITBOOM IN JE MOESTUIN met Rosse- en
Gehoornde metselbij een hogere opbrengst
Eind maart, begin april komen ze tevoorschijn: de Rosse en Gehoornde
metselbij. Deze vroege metselbijen zijn goede bestuivers voor fruitbomen. De vruchtzetting van appelbomen is vijf keer hoger als de Gehoornde metselbij een bloem bezoekt dan wanneer een honingbij een bloem
bezoekt. Dit komt met name omdat ze een ander gedrag hebben en een
andere lichaamsbouw dan honingbijen.

Vruchtzetting door bijen
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Een metselbij landt midden in de
bloem en maakt daarbij intensief
contact met stempel en meeldraden.
Bovendien zitten de stuifmeelverzamelharen allemaal aan de onderkant van
haar achterlijf, waardoor ze gemakkelijk stuifmeel tegen de vijf stempels
aansmeert. Honingbijen landen vaak
op de kroonblaadjes en beroeren bij
hun jacht naar nectar de stempels en
meeldraden vrijwel niet. Ook wanneer

zij wel boven op de voorplantingsorganen van de bloem landen, leidt dat
hoogstens tot onvolledige bestuiving
omdat bij hen het verzamelde stuifmeel grotendeels weggestopt zit in de
pollenkorfjes aan de achterpoten.
Bij Rosse metselbijen is het verschil van
vruchtzetting nog groter. Deze algemeen voorkomende soort bereikt in
de appelboomgaard een bestuivingsefficiëntie die gelijk is aan het werk
van 120 honingbijen. Pluspunten voor

metselbijen zijn dat ze meer bloemen
per minuut bezoeken dan honingbijen,
langere werkdagen maken en ook bij
bewolkt weer vliegen (honingbijen zijn
‘mooi-weer-bestuivers’). Bestuiving
komt het beste tot stand als meerdere
bijensoorten de appelbloesem bezoeken
zoals de hommel, die ook een goede
bestuiver is.

Bijen in je tuin
Het is niet moeilijk om metselbijen naar
je moestuin te lokken. Ze nestelen in
bijenhotels. De Rosse metselbij heeft een
voorkeur voor nieuwe gangen in hout
of holle twijgen als bamboe met een
diameter van 6-8 mm, als het echt niet
anders kan tot 10 mm. De Gehoornde metselbij gebruikt gangen in hout
of holle twijgen als bamboe met een
diameter van 7-11 mm. Beide metselbijen zijn vroege vliegers en voor eerste
nectarbehoefte afhankelijk van vroege
voorjaarsbloeiers als hondsdraf, blauwe
druifjes, rozemarijn, Japanse kers.

Bijenhotel
Wil je zelf aan de slag om een bijenhotel te maken? Arnhem Zoemt heeft
een nieuwsbrief gemaakt waarin alle
informatie over het maken van bijenhotels gebundeld is. De nieuwsbrief is te
vinden op de site van Arnhem Zoemt.
Daarnaast deelt Arnhem Zoemt riet uit.
Dit is riet wat beschikbaar komt als een
rietdak vervangen wordt. Aanmelden
voor riet kan op de site van Arnhem
Zoemt. 

Tekst en foto’s
Astrid Boerkamp | Arnhem Zoemt
www.arnhemzoemt.nl

Bron: ‘Niet zonder elkaar’ van Louis
Schoonhoven en ‘Gasten van bijenhotels’ van Pieter van Breugel.

Bestuur

Vrijwilligers

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, Enrico Lammens en Hans Cornielje

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, André van der Aa
en Merel Kolenberg
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,
Menno Logtmeijer en Wim van der Vusse

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,
Eric van der Vet, Franklin Morales, Thomas van Dijk, Ineke van Leur,
Liesbeth Martens en Fred Wigt
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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WELKOOP ELST
ELST (Gld.)
(Gld.)
WELKOOP
André Krutwagen
André Krutwagen

Adres

Bedrijfsleider
Welkoop Elst
Bedrijfsleider
Welkoop Elst (Gld)
Einsteinweg 10
Einsteinweg 10 6662PW 0481-351544
Welkoop Elst (Gld)
6662 PW Elst

WELKOOP ELST

0481 35 15 44
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