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Op de tuin

Helaas dit jaar geen fijne zomer voor de
zonaanbidders, weinig zon, veel regen en koele dagen.
Voordeel is dat we weinig water hoeven te pompen,
nadeel veel slakken en onkruid. De kwekerij heeft veel
geproduceerd, de winkel veel verkocht. Bijna dagelijks
hebben we de planten-verkoopkar buitengezet voor
tuinleden die doordeweeks plantjes nodig hebben.

In deze Biologica

weer veel informatie over onze plannen en werkzaamheden.
We mogen helaas nog altijd weinig tot niets organiseren. Ook de oogstmarkt kon niet
doorgaan, heel erg jammer. Nu kijken we uit naar de Romeinse markt op 17 oktober en de
kerstmarkt van 12 december. Hopelijk kunnen/mogen deze 2 activiteiten wel doorgaan.
De Covid-19 crisis blijft helaas nog voortduren, hopelijk krijgen we snel groen licht om het
gezellig tuinderscafé op de zaterdagmorgen weer te mogen starten.
Ook in deze Biologica melding van het succes van de werkgroep Romeinse tuin. De locatie
Arnhem (tuin en Castellum Meinerswijk) heeft de Unesco werelderfgoedstatus gekregen.
We zijn heel benieuwd wat de consequenties zijn, meer bezoekers, meer rondleidingen?
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Bestuurszaken

In juni hebben we eindelijk onze ALV kunnen houden, een kort verslag
hiervan leest u elders in de Biologica, zo ook de aangenomen aanpassingen van het huishoudelijk reglement. Door Covid-19 was het zeer gewenst om de ventilatie in ons verenigingsgebouw te verbeteren. Dankzij een subsidieregeling hebben we dit in de tweede week
van september met de hulp van een professioneel bedrijf kunnen realiseren.
Het overige verenigingswerk en de vaste vrijwilligerstaken gaan nog altijd gewoon door.
Vergaderingen, aanvragen van vergunningen, subsidies, persberichten etc. etc. Ook worden
er weer diverse kleinschalige activiteiten gehouden, uiteraard conform de geldende maatregelen.

Tuinonderhoud en parkonderhoud

Het wordt alweer tijd voor de najaarsonderhoudsbeurt van de grote hagen. De hagen zijn dit jaar sterk gegroeid en er zit helaas
nu ook veel haagwinde en brandnetels in de haag. Elders in deze Biologica leest u meer over
de collectieve plannen tegen de slakkenplaag. Binnenkort starten we met het tweede cluster
van ons renovatieplan volkstuincomplex, dat wordt als eerste het cluster met de tuinnummers 73 t/m 87. Alle betreffende tuinleden krijgen een persoonlijke uitnodiging voor de
inventarisatie van de status en de gewenste aanpassingen. Deze tuinleden worden ook
gevraagd mee te werken aan de algemene verbeteringen.

Tuinieren

In mijn eigen tuin heb ik veel kleinfruit kunnen oogsten en ik ben al bezig met
de oogst van herfstframbozen. De witte druif heeft heel veel mooie trosjes opgeleverd.
Mijn kasje staat vol met diverse soorten tomaten, goed producerende komkommerplanten
en aubergines. De 300 fuchsiaplanten (196 soorten), doen het in mijn achtertuin in Elst
prachtig.

Tot ziens op de tuin of tijdens de DAG van de
Arnhemse Geschiedenis, zondag 17 oktober,
Fred van der Stap
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ledenadministratie

programma 2021
Activiteitencommissie
Steenen Camer

Mededelingen
ledenadministratie

Zaterdag 18 september

Verhuisd, nieuw telefoonnummer
of nieuw e-mailadres?

Bestelde knoflook en winteruien ophalen
Zondag 26 september

AFGELAST

Herfstfietstocht
Zondag 17 oktober

Dag van de Arnhemse Geschiedenis
Zaterdag 6 november

Najaar-werkdag

Biologica digitaal

Zondag 12 december

Kerstmarkt in stijl Charles Dickens
Zaterdag 18 december

Bent u verhuisd of heeft u een ander telefoonnummer
of e-mailadres gekregen? Geef dan 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! 

AFGELAST

Kerstbingo (door klaverjasclub Het Verwend
Stuk)

moestuinwensen 2022
Het einde van het tuinseizoen 2021 is ook het
moment om weer na te denken over wat uw plannen
zijn met de moestuin.

Wilt u een andere, grotere of kleinere
tuin in 2022?
Bent u op zoek naar een:
• andere moestuin met meer zon of juist minder zon;
• grotere tuin omdat de huidige moestuin te klein
is geworden voor al die gewassen die u zou willen
kweken;
• kleinere tuin omdat u als gevolg van andere prioriteiten of door fysieke beperkingen minder goed een
grote moestuin kunt onderhouden.
Geef dan uw wensen door aan de TAC/ledenadministratie (ledenadministratie@btv-elderveld.nl). In overleg met u kijken wat de mogelijkheden zijn. 

Wilt u de huur van de tuin met ingang
van 2022 opzeggen?
Tuinders die er over denken om te stoppen met
tuinieren bij de BTV Elderveld, verzoeken wij om dat
voor vóór 1 november 2021 aan de TAC/ledenadministratie door te geven en afspraken te maken
over de oplevering van de tuin (ledenadministratie@
btv-elderveld.nl).

Wachtlijst
Hoewel wij in de afgelopen maanden toch nog aan
enkele wachtlijstleden een moestuin hebben kunnen
uitgeven is de belangstelling voor biologisch moestuinieren onverminderd groot gebleven.
Ten opzichte van mei 2021 is het aantal wachtlijstleden verder gestegen van 37 tot 41. 

Hans Knelissen ledenadministratie

Wilt u voortaan de Biologica alleen nog digitaal ontvangen, dan kunt u dit ook aan de ledenadministratie
doorgeven (ledenadministratie@btv-elderveld.nl). 

Factuur tuinjaar 2022
Rond 1 november 2021 zullen wij de factuur voor het
tuinjaar 2022 verzenden. Wij verwachten dat de tuinders en donateurs de factuur vóór 1 december 2021
hebben betaald. 

Hans Knelissen ledenadministratie

planning biologica
Planning Biologica 2021
In 2021 gaan we nog een editie van de Biologica in
kleur uitbrengen, noteer s.v.p. onderstaande datum
alvast in uw nieuwe agenda:
3 december 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. 

3

Kerkuilen

Oogstmarkt afgelast

Op de speciale uilenkast onder de
kapschuur zitten de kerkuilen weer te broeden, op een vijftal eieren. Als u dit leest
zijn de eieren vast al uitgebroed en zullen
pa/ma vooral ’s nachts op ons volkstuincomplex op zoek moeten naar vele muizen.
Uilen doen er redelijk lang over voor ze
uitvliegen. Jasja Dekker, tuinlid en lid van
de kerkuilwerkgroep Betuwe houdt ze in de
gaten en zal ons in de volgende Biologica
verder informeren. 

14 juli jl. heeft het dagelijks bestuur
BTV Elderveld samen met de ‘Activiteitencommissie de Steenen Camer’ het
besluit genomen om de oogstmarkt van
29 augustus 2021 alsnog af te gelasten,
omdat er op dit moment te veel onzekerheid bestaat of de gemeente Arnhem wel
een vergunning zal afgeven en de tijd te
kort wordt om het evenement organisatorisch rond te krijgen. 

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
te vinden op:
https://www.permacultuur.org/permacultuurcursus-arnhem-2021/ 

Herfstfietstocht
afgelast
De door de overheid aangescherpte
coronaregels maken het organiseren van
een fietstocht wel erg moeilijk.
Besloten is om deze, gepland op zondag
26 september, dan ook niet door te laten
gaan. Hopelijk kunnen we in april 2022
wel weer een bloesemfietstocht organiseren. 

nieuws van de btv-winkel
Op het moment dat ik dit stukje schrijf is het eind juli en hoogzomer, tenminste dat had het moeten zijn. De werkelijkheid is
anders. Na een lente die langzaam van start ging en te koud
bleef, kwamen er warme periodes afgelost met veel regen.
En dat had en heeft gevolgen voor onze hobby, het tuinieren.
En dan hebben we het nog niet over
corona en alles wat dat voor gevolgen
heeft gehad. Ook veel overlast van
onze tuindieren, zoals de duiven en
de slakken. De ene dag geplant en de
volgende dag is bijna alles weg. Bij de
aardappels hebben de coloradokevers
toegeslagen en fytoftora is geconstateerd. Ook tomaten hebben last van
die schimmel. Onkruid daarentegen
doet het erg goed. Kortom, een
seizoen waar niet iedereen blij van is
geworden.

Knoflook en winteruien
bestellen
De komende tijd gaat de aandacht
zich verleggen naar de herfst-, wintergroenten en het voorbereiden van de
tuin voor het volgende voorjaar.
Dat betekent dat knoflook en winteruien zijn besteld en waarschijnlijk
medio september kunnen worden
opgehaald. Tot medio oktober kunnen
deze weer worden gepoot.

Champost bestellen
Vanaf begin september kan weer
champost worden besteld. Zodra ca.
60 kuub is besteld, wordt een datum
voor de levering afgesproken met de
leverancier. Waarschijnlijk zal de prijs
per kuub (12 kruiwagens) iets moeten
worden verhoogd. Wel wordt de werkwijze bij het ophalen van de champost
aangepast.
We hebben bij de vorige afleveringen
geconstateerd dat een aantal tuinders
champost heeft opgehaald, zonder
daarvoor een bestelling te hebben
geplaatst. Voor de tuinders die wel
een bestelling hadden geplaatst en die
geen champost meer konden ophalen,
was dit erg vervelend. Omdat tuinders
uit Elst, Elden en Arnhem ook wel
champost bij ons bestellen, werd het
voor de vrijwilligers moeilijk alles en
allen in de gaten te
houden.

De werkwijze / procedure ziet er als
volgt uit:
• De tuinder die champost bestelt en
vooraf betaalt, krijgt van de vrijwilliger in de winkel een formulier op
naam, tuinvereniging en of tuinnummer(s), waarop staat wat hij
heeft besteld.
• De vrijwilligers van de winkel en de
leden van de TAC hebben een overzicht van wat is besteld en door wie.
• Zodra de champost binnen is, krijgt
de tuinder bericht (telefoon of
mail), dat de champost kan worden
opgehaald
• De tuinder is verplicht bij het ophalen het formulier bij zich te hebben,
zodat controle zonodig kan plaatsvinden. Geen formulier betekent
geen champost. 

Het BTV-winkelteam

HOU JIJ OOK ZO VAN APPELS EN PEREN? WIJ OOK!
We zoeken uitbreiding van onze hoogstambrigade
voor het onderhoud (snoeien) van de fruitbomen in
onze wijk.
In de wijk Elderveld staan een flink aantal peren- en appelbomen. Ieder winterseizoen (van oktober tot maart) worden
deze bomen en struiken gesnoeid door de hoogstambrigade
BTV Elderveld. Dit is een clubje vrijwilligers die een cursus
heeft gevolgd bij Landschapsbeheer Gelderland.
We snoeien de bomen in ons eigen park, de fruitbomen
langs de Batavierenweg en in het jubileumpark. Soms kijken
we in het voorjaar samen hoe de bomen bloeien of in de
zomer hoe het fruit erbij hangt. Als je een vraag hebt over
het snoeien van een boom op je tuin, kun je ook bij ons
terecht.

Wat en wie zoeken we?
We zoeken mensen die fruitbomen willen (leren) snoeien.
Als je niet kunt snoeien, is dat geen probleem, dat leer je
van de vrijwilligers die nu al weer een paar jaar samen de

hoogstambrigade vormen. Ben je een ervaren snoeier, dan
ben je ook welkom. Voor gereedschap en ladders wordt
gezorgd.
Dus; ben je in de periode van oktober tot maart minimaal
10 zaterdagochtenden (van 10 tot 13 uur) beschikbaar, heb
je geen last van hoogtevrees en ben je niet bang om op de
ladder te klimmen én wil je wat meer leren over fruit en het
snoeien ervan, neem dan contact op met henniekuiperij@
gmail.com. 
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Vacature barteam
Graag willen we binnenkort weer
starten met de koffieochtend op
zaterdagmorgen. Voor het koffiezetten
kunnen we zeker nog 1 of 2 personen
gebruiken. Er is vast iemand die ons
team wil komen versterken. Iedereen
die gastvrij is, wat ervaring heeft in de

horeca en ons gezellige team
wil komen versterken, is van
harte welkom. Aanmelden kan
bij Ans Scharrenberg via e-mail
naar zaalverhuur@btv-elderveld.nl 

DAG VAN DE ARNHEMSE GESCHIEDENIS
Zondag 17 oktober, van 12.00 tot 16.00 uur, doen we, onder voorbehoud,
weer mee met de DAG van de Arnhemse Geschiedenis. Het thema van de
DAG is dit jaar ‘aan het werk’.
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De Romeinen hebben 250 jaar hier in
vrede de grens bewaakt. Dat was niet
de hele dag spelletjes doen of kletsen,
nee, dan moest er gewerkt worden,
wegen aanleggen, woningen bouwen
etc. etc.

Gratis rondleidingen
Er zijn tijdens deze activiteit weer
gratis rondleidingen door onze Hortus
Romanus en naar het Castellum in
Meinerswijk. Ontmoet Bataafse en Ro-

meinse figuranten, proeverij Romeinse
kip-groentesoep, Romeinse hapjes en
Romeins brood. Diverse informatiekramen, oogst en kruidenkramen.
Kinderen kunnen een selfie maken in
een Romeins tenue, met schild/zwaard
en samen met een Romeinse Soldaat of
met Asterix en Obelix.
Ook zijn er Romeinse spelletjes te spelen en kunnen de kinderen meedoen
aan het jeugd-schoolklasje ‘Romeinse

Geschiedenis’. Het plan/programma
wordt nog verder uitgewerkt.

Activiteiten Arnhem Noord
In Arnhem Noord zijn zaterdagmiddag
16 oktober nog veel meer DAG-activiteiten te beleven, ook met het thema
‘Aan het werk’. Zie verder www.dagvandearnhemsegeschiedenis.nl 

UNESCO -werelderfgoedstatus voor Limes in Nederland
Nederland heeft er een icoon van wereldformaat bij.
27 juli 2021, heeft het Werelderfgoedcomité van
UNESCO de Neder-Germaanse Limes de status van
Werelderfgoed toegekend.
De Neder-Germaanse Limes wordt vertegenwoordigd door
maar liefst 19 archeologische vindplaatsen uit de Romeinse
tijd, waaronder de Romeinse tempel in Elst, de pannenbakkerij in Berg en Dal en de Castellumterreinen in Arnhem
(Meinerswijk) en Nijmegen. Vanaf 2015 hebben vrijwilligers
van BTV Elderveld samen met buurtbewoners een grote
bijdrage geleverd aan het beleefbaar maken van deze bijzondere historische locatie aan de rand van de wijk Elderveld.

Wij hebben een prachtige Romeinse tuin aangelegd en verder
organiseren we, i.s.m. met AWN, meerdere keren per jaar
Romeinse activiteiten met kinderspelen, een Romeinse markt
en vooral ook rondleidingen naar de restanten van het
Castellum Meinerswijk. Hoogtepunt; het met vele re-enactors
naspelen van de Bataafse Opstand op 19 oktober 2019.
Dit alles heeft sterk bijgedragen aan de toekenning van deze
wereld-erfgoedstatus.
Ons Castellum staat ook heel erg mooi opgenomen in het
nationale Limes-Unesco-Logo.
Niet alleen wijzelf zijn er trots op maar ook AWN en de
gemeente Arnhem. Het is de bedoeling om nog dit jaar een
feestelijk evenement te gaan organiseren bij het Castellum
Meinerswijk. U gaat hier zeker nog van horen. 

KATTENSTAARTDIKPOOT
IN ELDERVELD

Actie Tegelwippen

Het hoge water afgelopen juli in Limburg had ook tot gevolg dat de
uiterwaarden bij Arnhem zijn ondergelopen. Op zich leverde dit voor
de mens niet of nauwelijks problemen op maar het heeft wel gevolgen gehad voor de kattenstaartdikpoot.
Deze bij vliegt van juni tot en met september en is voor het stuifmeel voor
de nakomelingen volledig afhankelijk
van de grote kattenstaart. En die grote
kattenstaart stond net op het punt
om te gaan bloeien tot ze in een keer
onder water kwamen te staan.

Het kweekteam is afgelopen zomer
druk bezig geweest met het opkweken
van bijvriendelijke planten voor de
actie Tegelwippen. De planten worden
uitgedeeld aan de inwoners van Arnhem die meedoen met het tegelwippen of andere initiatieven.
Wil jij het initiatief nemen om je straat
te vergroenen of mocht je iemand
weten die geïnteresseerd kan zijn?
Geef het aan ons door (arnhemzoemt@gmail.com).
Samen met BTV Elderveld gaan we de
straten van Arnhem groener en bloemrijker maken. Goed voor het klimaat en
goed voor de bijen! 

Dit heeft tot gevolg dat er in de uiterwaarden niet of nauwelijks kattenstaarten bloeien. De grote populatie van
kattenstaartdikpoten die daar normaal
gesproken voorkomen moesten dus
ergens anders hun voedsel voor hun
nakomelingen halen.

Kattenstaarten opgekweekt
Afgelopen twee jaar hebben vrijwilligers van BTV Elderveld grote
kattenstaarten opgekweekt en deze
zijn bijvoorbeeld geplant in de sloot
van boomgaard De Steenen Camer.
Op deze locatie waren dan ook veel
kattenstaartdikpoten te zien.

Astrid Boerkamp tekst en foto’s

De kattenstaartdikpoot kun je zien tot
de grote kattenstaarten zijn uitgebloeid. Ze zijn herkenbaar aan hun
zwarte achterlijf met lichte streepjes
en de vrouwtjes hebben grijsgroene klompjes met stuifmeel aan hun
pootjes.

tuin advies commissie controles
In de afgelopen maanden heeft de TAC diverse controles uitgevoerd.
Begin juni heeft de TAC gecontroleerd op de aanwezigheid van de
coloradokevers, -larven en -eitjes.
Wat hierbij opviel is dat in vergelijking met vorig jaar de coloradokevers in meer tuinen zijn gevonden.
Dat betekent dat de tuinleden
volgend jaar nog alerter op de
coloradokever zullen moeten zijn om
te voorkomen dat het bestuur moet
besluiten om de teelt van aardappelen gedurende 1 jaar te verbieden.
In juli 2021 kreeg door het warme en
vochtige weer de fytoftora weer kans
om diverse aardappelveldjes en
tomatenplanten te belagen.

Bij de controles op de fytoftora
heeft de TAC op enkele plaatsen
vastgesteld dat tomatenplanten
niet in een kas stonden, maar in de
open lucht. Kennelijk zijn de regels
voor het telen van tomaten op ons
moestuinen complex toch nog onvoldoende bekend. De TAC zal daar
het komende tuinjaar meer aandacht
aan besteden.

Dit tuinjaar heeft de TAC, in vergelijking met voorgaande jaren, meer
tuinleden moeten aansporen om
het onderhoud van de moestuin te
intensiveren. Mogelijk door het zeer
groeizame weer, waarin de onkruiden en grassen sneller groeien dan
de gewassen die we willen kweken,
zijn diverse tuinleden verrast door
met onkruiden en grassen overwoekerde tuinen. In enkele gevallen van
langdurig achterstallig onderhoud
heeft de TAC in de afgelopen maanden moeten overgaan tot inname van
de moestuin. 

TAC BTV Elderveld
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INTRODUCTIE ECOLOGISCHE
MOESTUINEN IN BTV ELDERVELD
Vanuit het bestuur van de BTV is er, met betrekking tot de grote
hoeveelheid slakken die met name dit jaar de tuinen dicht bevolken,
de vraag gekomen dit ‘probleem’ eens nader te onderzoeken en te
kijken wat we er aan zouden kunnen doen. Het bestuur heeft hiervoor Gaelwyn van der Mije (landschapsecoloog, specialisme eetbare
natuur) aangetrokken.

Minder wieden
Minder/geen grondbewerking
Minder bemesten
Minder/geen water geven
4 seizoenen lang productie mogelijk
Minder last van wortelrot (water)
Rulle grond (betere doorworteling)
Minder kwetsbare planten (minder
aantasting/ziektes)
• Hogere opbrengst (meer bestuiving
fruit/vruchtdragende groenten)
• Meer gewenste dieren en minder
ongewenste dieren
•
•
•
•
•
•
•
•

Twee ecologische
moestuinen
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Gaelwyn heeft de handen ineen geslagen, samen met Wim van der Vusse
en Jorine van Keulen, om in tuin
nr. 043 (Wim & Gaelwyn) en tuin
nr. 74A (Jorine & Gaelwyn) een ecologische moestuin te realiseren.
Tuin nr. 043 zal vooral in het teken
staan van glooiend landschap met
organische heuvels bedekt met groenten, bloemen en kruiden (gourmet
stijl). Terwijl tuin nr. 74A vooral een
bosrand vegetatie zal nabootsen
waarbij aandacht komt voor diverse
hoekjes voor allerlei dieren die helpen
bij plaagbestrijding (cottage/gourmet
stijl). Deze 2 stijlvormen zijn beide
weerbaar, stabiel en dienen uiteenlopende behoeftes.

In de gedachten van het ontwerpprincipe conform permacultuur is het dus
essentieel alle spelers te integreren in
het ontwerp.
Deze twee opties bieden de volgende
voordelen:

Voordelen permacultuur
Maar niet onbelangrijk, beide tuinen
spelen in op het herbergen van natuurlijke spelers om de gezondheid van
de bodem & planten te bevorderen.
Door de schijnbare chaos die gecreëerd wordt zal de vitaliteit van de tuin
enkel bevorderd worden.

Het te verwachten hersteltraject kost
1 tot 2 jaar, waarbij in het eerste jaar
al significante verschillen merkbaar
zullen zijn, en vanaf het tweede jaar de
optimale omstandigheden beginnen
te komen.

Wil je meedoen?
Tot slot, lijkt het je interessant dit
proces te volgen of wil je het ook zelf
uitproberen? Je bent van harte welkom
om mee te doen. Je kunt via Fred van
der Stap contactgegevens krijgen van
Gaelwyn, waarbij het ontwerp van de
stijlen wordt gedeeld met toelichting.
Wil je liever praktijkervaring opdoen?
Dat kan ook, vanaf september worden
de genoemde tuinen omgevormd en
alle hulp is welkom. 

Gaelwyn van der Mije, Wim van
der Vusse en Jorine van Keulen
contact: jorine@baerwaldt.nl

Bij Velt ecologische moestuincursus beginners
In vier bijeenkomsten worden de grondbeginselen van een ecologische moestuin besproken.
Een gezonde bodem, composteren, bemesten,
vruchtwisseling en een teeltplan maken komen
aan bod. Ook is er aandacht voor het aanpassen
van de moestuin aan een veranderend klimaat.

De groepsgrootte is maximaal 15 personen, waardoor we de
anderhalve meter afstand kunnen houden. Het voordeel is dat er
meer ruimte is voor discussie en onderlinge uitwisseling. Hierdoor
kunnen zowel beginners als de wat meer gevorderde moestuiniers
aan bod komen!
woensdag 10/11, 24/11, 8/12 en 22/12
TIJD
19.30 tot 22.00 uur
PL A ATS
De Schuur, Hannesstraatje 2 A, 6843 NV Arnhem
KOSTE N
leden: € 55, niet leden € 65 (inclusief boekje moestuin
voor beginners)
L ESGE V E R Henk Boesveld
DATA

Opgeven voor 10 oktober 2021 bij paulavanlingen@gmailcom 
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NAJAAR BTV-WERKDAG
6 NOVEMBER 2021
Zaterdag 6 november 2021 houden wij weer
een BTV-werkdag. Op deze dag gaan wij diverse
werkzaamheden op ons moestuincomplex uitvoeren en zal het accent liggen op het opschonen van het park en diverse andere werkzaamheden die nodig moeten uitgevoerd.
In verband met de Covid-19 maatregelen verzamelen wij ons dit keer niet in De Schuur, maar buiten.
Hier staat vanaf 8.30 uur de koffie en thee klaar en
worden om 9.00 uur de werkzaamheden verdeeld.
Daarna gaan wij aan de slag tot 12.30 uur.
Tijdens de werkzaamheden komt de koek en zopiekar
langs om de deelnemers te voorzien van koffie, thee
en koek. Rond 12.30 uur staat voor de deelnemers
aan deze werkdag een lekkere lunch klaar, waarbij
wij rekening houden met de noodzakelijke Covid-19
maatregelen.
Als u zich nog niet voor deze werkdag heeft aangemeld, kunt u dit alsnog doen (via het e-mailadres
ledenadministratie@btv-elderveld.nl).
Nadere informatie over deze werkdag ontvangt
u ook nog via de BTV nieuwsbrief, affiches op de
prikborden in het park en op de website
https://www.btv-elderveld.nl/
Uiteraard kan het programma voor deze werkdag
nog veranderen als gevolg van de dan geldende
Covid-19 regels. 

Namens het bestuur en de TAC,
Fred van der Stap en Hans Knelissen

•
•
•
•

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

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

ELST

Einsteinweg 10
0481 - 351544

AED
In 2018 heeft het bestuur van de
BTV samen het pannenkoekenrestaurant en de Scouting een
AED aangeschaft en bij ons
boerderijcomplex opgehangen.
Wij samen vinden het belangrijk
dat er naast een EHBO koffer ook
een AED aanwezig is.
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De AED (Automatische Externe Defibrillator) is een draagbaar apparaat dat
helpt bij het reanimeren van iemand
met een hartstilstand. Dit vergroot
de overlevingskansen. De eerste zes
minuten zijn van levensbelang.
Naast de aanwezigheid van de AED is

het ook belangrijk dat er voldoende
kennis is bij de vrijwilligers van de BTV,
de Scouting en de personeelsleden van
de pannenkoekenboerderij.
Binnenkort organiseren wij in
De Schuur een reanimatiecursus.
Wij willen graag weten wie binnen
de BTV al de beschikking heeft over
een EHBO of BHV-diploma en mee
wil doen aan deze reanimatiecursus
(2 avonden). Wij betalen mee aan de
kosten. U kunt dit aan mij doorgeven
(voorzitter@btv-elderveld.nl). 

Fred van der Stap

HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN BIJLAGEN
Tijdens de op 22 juni 2021 gehouden Algemene Leden Vergadering van
de BTV Elderveld heeft het bestuur goedkeuring gekregen voor de onderstaande aanpassingen in het Huishoudelijk Reglement en de bijlagen.

Wijziging Bijlage C Reglement tuincontrole door het bestuur

ARTIKEL 9

In de bijlage C is naast enkele tekstuele
aanpassingen de volgende belangrijke
regel toegevoegd: ‘Wanneer bij een
huurder voor de derde maal in een
aaneengesloten periode van 18 maanden verwaarlozing van de tuin wordt
geconstateerd kan het bestuur besluiten de tuinhuur op te zeggen en het
lidmaatschap te ontnemen conform
het HR artikel 6’.

Toegevoegd lid 20
Het is verboden te barbecueën in te
tuin.

Toevoeging Bijlage E Reglement Solidariteitsfonds ingesteld 23-06-2021)

ARTIKEL 2

ARTIKEL 7

Toegevoegd lid 6
Na acceptatie van de tuin wordt een
tijdelijk huurcontract (looptijd 1 jaar)
opgesteld. Na 1 jaar wordt door het
bestuur bepaald of het nieuwe tuinlid
voldoende kennis en vaardigheid heeft
om volgens de in artikel 3 bepaalde regels een tuin te kunnen onderhouden.
Als dat geval het geval is, dan wordt
het tijdelijke huurcontract omgezet
in een huurcontract voor onbepaalde
tijd. Als het nieuwe tuinlid naar het
oordeel van het bestuur onvoldoende
vaardigheid in het onderhoud van de
tuin heeft verworven, dan zal het tijdelijke huurcontract worden beëindigd
en wordt de tuin ingenomen.

Toegevoegd lid 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 Leden
Vergadering vastgesteld.

ARTIKEL 10
Lid 7
De tekst ‘Twee keer per jaar’ is vervangen door ‘Minimaal twee keer per
jaar’.

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

In dit reglement wordt beschreven
welke schades in natura worden
vergoed en welke leden hier recht op
hebben.
Toekenning van een vergoeding in
natura geschiedt altijd na overleg in en
goedkeuring door het bestuur. 

Het bestuur

Verslag ALV 2020
Na maanden van uitstel vanwege de Covid-19 beperkingen, kon op
23 juni de Algemene ledenvergadering plaatsvinden. Deze vergadering
moet jaarlijks voor een bepaalde datum worden gehouden.
Veel animo was er niet maar fijn dat 13
leden de ALV belangrijk genoeg vonden
om te verschijnen. De ALV is het moment dat leden hun stem kunnen laten
gelden. Vaak worden er wijzigingen in
het beleid voorgesteld waar de leden
over kunnen stemmen. Ook kan men
ideeën en plannen inbrengen waarmee
het bestuur dan aan het werk kan.

Bestuursmededelingen
Bij de bestuursmededelingen wordt
kort stilgestaan bij alle Covid-19 beperkingen. De vereniging loopt inkomsten
mis maar de gemeente Arnhem heeft
voor een compensatie gezorgd ter
dekking van de exploitatiekosten.
De notulen van 2020 worden zonder
wijzigingen goedgekeurd.

Jaarverslag 2020
Naar aanleiding van het jaarverslag
2020 worden enkele vragen gesteld,
onder meer over het gebruik van
chemische stoffen (wordt gecontroleerd maar niet vaak geconstateerd),
de jaarlijkse verenigingstaak (aantal
aanmeldingen is behoorlijk toegenomen), de normen voor bouwsels (zie
daarvoor het Huishoudelijk Reglement)
en het gebruik van een tuin door de
SWOA (betaalt geen huur of onderhoudskosten).

De verslagen van de penningmeester
en de kascontrolecommissie worden
zonder wijzigingen goedgekeurd.
Er is een bestuurslid (Bert van Zeist)
aftredend en herkiesbaar. De ALV gaat
akkoord met de herbenoeming. Het
penningmeesterschap wordt overgedragen aan het kandidaat-bestuurslid
Wouter Duitscher. De ALV gaat hiermee akkoord. Oud-penningmeester
André van der Aa blijft bestuurslid en
krijgt de functie beheer en inkoop
Schuur.

Activiteitenplan
Het activiteitenplan is door de Covid-19 beperkingen op veel plaatsen
gewijzigd. Via de nieuwsbrieven worden de leden op de hoogte gehouden.
Met ingang van 1 juli trad de WBTR
(Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) in werking. Het bestuur heeft
e.e.a. in onderzoek en zal noodzakelijke wijzigingen in de statuten voorleggen aan de ALV 2022.

Voorstel aanpassingen
Huishoudelijk Reglement

Er wordt een solidariteitsfonds ingesteld om leden die het slachtoffer zijn
van vandalisme te helpen aan vervangende artikelen zoals glas, gaas e.d.

Rondvraag
Tijdens de rondvraag wordt de vraag
gesteld of nieuwe tuinders eventuele
struiken mogen overnemen. De vereniging laat waardevolle planten, meestal
op verzoek, staan.
Het gebruik van radio’s op het complex zal aan de orde komen in de
nieuwsbrieven.
De omwonenden van ons complex
worden op de hoogte gesteld van de
reglementen voor het gebruik van
waterpompen.
Er wordt een werkgroep ingesteld
die het probleem van de slakken gaat
onderzoeken 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. 

Nieuwe tuinleden krijgen een tijdelijk
huurcontract en verder een aantal aanpassingen in de tekst van het Huishoudelijk Reglement.

Het bestuur

btv-kwekerij onze biologische plantjeskwekerij
Ook de afgelopen maanden hebben de enthousiaste
vrijwilligers, i.v.m. de coronacrisis, doorgewerkt in
tweetallen in een rooster van maandag tot en met zaterdag. Hopelijk kunnen we in het nieuwe seizoen weer
in grotere teams werken, dat is veel gezelliger.
Er is erg veel werk verzet. Bijna alle plantjes die we hadden
opgekweekt zijn inmiddels verkocht. De afgelopen weken is
vooral gewerkt aan onze najaarscollectie, de najaarsgroenten
zoals andijvie, boerenkool, groenlof, paksoi, Chinese kool,
kassla en winterbloemkool. Maar ook tweejarige bloemplanten zoals stokroos, lupine, vingerhoedskruid, anjer
en duizendschoon.

Ca. 1400 plantjes hebben we opgekweekt voor een
project van Arnhem Zoemt, u leest hier meer over elders
in deze Biologica.
Heeft u nog uitlopers van aardbeiplantjes over? Wij kunnen
ze heel goed gebruiken. Als ze in augustus/september
geplant worden geven ze in het nieuwe jaar meteen al een
leuke oogst.
De komende maanden zal het niet echt rustig worden in onze
kwekerij, dan wordt het weer tijd voor de opruim- en schoonmaakbeurt. Ook gaan we weer nieuwe plannen maken voor
het optimaal gebruik maken van eb-/vloedbakken. 

Fred van der Stap
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Kerstmarkt De Steenen Camer
Charles Dickens style
Wij hopen dit jaar weer onze traditionele Kerstmarkt
te kunnen organiseren, maar zoals u zult begrijpen
is alles afhankelijk van de ontwikkelingen rond het
COVID-19 virus.
WANNEER zondag 12 december a.s. van 12.00 - 17.00 uur
WAAR rond het Hannesstraatje 2a Arnhem, de toegang is gratis
HUREN van een 3 meter kraam € 27,00 inclusief boven- en
achterzeil. Leden BTV betalen € 24.50.
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AANMELDEN VIA markt@btv-elderveld.nl of via de website;
Aanmelding BTV Markten (btv-elderveld.nl)
Of stuur een whatsappbericht naar Willy Knelissen 06 547 15 126
of Ludo Berendsen 06 506 24 111. 
BTV-evenementencommissie

Project de Thuyn afscheid Karin
Op 15 juli heeft Karin afscheid genomen
als coördinator van de Thuyn. Ze heeft dit
mooie project samen met Marja in november 2018 opgezet en ontwikkeld tot een
fijne ontmoetingsplek voor mensen die
behoefte hebben aan ontmoeting en buitenactiviteiten.
We hebben een gezellige middag gehad waarin we
Karin hebben verwend en bedankt voor haar inzet.
Per 1 juli heb ik het stokje overgenomen van Karin en
ik mag dit mooie project door ontwikkelen. Inmiddels hebben we er een aantal nieuwe deelnemers bij
en een nieuwe vrijwilligster. Het oogstseizoen heeft
het nodige uit de tuin opgeleverd waar we weer van
alles mee hebben gedaan. Ook is er regelmatig in de
kas geholpen met planten verpotten. Vanwege de
vele regenbuien zijn we wat meer in De Schuur actief
geweest. Een potje rummicub of een schaakpartij is
dan ook gezellig.

Het duivenbonen doppen voor de BTV en het
schoonmaken van de knoflookbollen was tijdens
de regenbuien ook een klusje wat enthousiast werd
opgepakt terwijl er ondertussen lekker werd
gekletst. Er is veel behoefte om te wandelen en tussen de vele regenbuien door werd dit volop gedaan.
De Thuyn is geopend op dinsdag en donderdagmiddag van 12.00 tot 16.00 uur
Imelda Eijkelkamp 06 137 64 530
dethuyn@swoa.nl 

Imelda Eijkelkamp

RECEPT

tiramisu

Lekker (vega)koken, deze keer:
tiramisu met citroen

VO O R VI E R P E RSON E N
Geniet van een heerlijk fris dessert met veel
minder suiker.

Bereiding
Klop de slagroom goed stijf zonder suiker en zet deze
tijdelijk in de koelkast.
Los een uitgeperste citroen met 3 eetlepels suiker op in een
pannetje door dit zachtjes te verwarmen, voeg er dan de
Limoncello of citroensiroop aan toe, roer dooreen en haal
direct van het vuur af. Laat het een beetje afkoelen.
Doe de citroenkwark in een kom en klop hier losjes de al
geklopte slagroom door.

Oproep!

lijstje:

Boodschappen
Ingrediënten

en
voor 4 person

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

oenkwark
- 500 gram citr
iroop
llo of citroens
- 2 dl. Limonce
zonder suiker
- 2 dl slagroom

ers
- 36 lange ving
citroenen
- 3 biologische

iker
- 3 eetlepels su
g.
t als garnerin
- blaadjes mun

Voorbereiding opmaak

Eindgarnering en opdienen

Neem per persoon een bordje.
Doop één voor één een lange vinger in de afgekoelde siroop
en leg 3 lange vingers naast elkaar op het bordje. Verdeel
hierover een flinke schep van het kwark-room mengsel.
Leg hierop weer 3 in de siroop gedoopte lange vingers met
een flinke schep kwark-room mengsel en herhaal dit tot slot
nog een keer.
Strijk de zijkanten ook in met het kwark-room mengsel en
dek luchtig af met keukenfolie.
Doe dit vervolgens nog 3 keer. Zet de
tiramisu minstens 2 uur in de koelkast
zodat deze kan opstijven.

Haal de goed gekoelde tiramisu uit de koelkast en verwijder
het keukenfolie.
Neem een goed schoongeboende citroen en rasp met een
fijne schaaf de schil eraf. Let op: geen wit van de schil meeraspen. Verdeel dit over de 4 bordjes tiramisu.
Gebruik de andere citroen om mooie dunne krulsliertjes
van de schil te halen en leg deze op de tiramisu. Tot slot
een takje munt erop voor de kleur en serveer er een glaasje
ijskoude Limoncello of citroenlimonade bij. 
Festa deliziosa!

Kokkie Mmm

NL-DOET PARKWERKDAG 29 MEI 2021
Op 29 mei 2021 kon de NL-Doet dag eindelijk doorgaan. Het weer was uitstekend om diverse onderhoudsklussen in het park De Steenen Camer uit te
voeren. In groepjes van 2 zijn de deelnemers aan de
slag gegaan.
De klussen bestonden uit het schoonmaken van haagvoeten, het afsteken van graskanten langs de paden, het
onkruidvrijmaken van perken met bessenstruiken, het verwijderen van takken en hout uit de BTV composthoop, het
onderhouden van de Romeinse tuin en het vullen van de
puincontainer. Daarnaast zijn deelnemers actief geweest in
de catering, de BTV-winkel en in de BTV-plantjeskwekerij.
Ruim 55 deelnemers hebben voor een geslaagde NL-Doet
dag gezorgd. Als dank voor hun inzet ontvingen de deelnemers aan het einde van de NL-Doet dag een doos met
diverse planten (sla, courgette, pompoen, basilicum etc.).
Deze doos werd door menig deelnemer met veel enthousiasme ontvangen. Want bij veel tuinders waren in de afgelopen natte periode veel sla- en courgette plantjes opgevreten. Alle deelnemers nogmaals dank voor jullie inzet! 

Het bestuur
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MOESTUINDER IN THE SPOTLIGHT
I N TE R V IE W M E T E E N T UI NL I D
Wie zijn jullie?
Wij zijn Margo Maassen en Wim van
Gerven en wij zijn de huurders van
moestuin 033a.

Waarom hebben jullie een
moestuin genomen?
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Toen wij naar de wijk Schuytgraaf
waren verhuisd ontstond de behoefte
aan een moestuin waarin wij op biologische wijze groenten zouden kunnen
kweken. In de tuin bij onze woning
was hiervoor te weinig ruimte en al
snel viel het oog op de Biologische
Tuinbouw Vereniging Elderveld.

moestuin in de dijkzone toegewezen
(nog net voor de start van de eerste
lockdown).

Hadden jullie al ervaring
met moestuinieren?
Hoewel wij beiden het tuinieren
van huis uit hadden meegekregen,
hadden wij nog niet veel ervaring met
het kweken van groenten. Dus uit de
boeken hebben wij de nodige kennis
opgedaan en voor vragen konden
wij ook bij onze ervaren tuinburen
terecht.

Sinds wanneer hebben jullie
een moestuin?

Hadden jullie nog bijzondere ervaringen het eerste
jaar?

In december 2019 hebben wij ons
ingeschreven voor een moestuin en
dankzij de toen nog heel korte wachtlijst kregen wij al in februari 2020 een

Het eerste jaar leverde best wel verrassingen op. Zo begrepen wij maar niet
waarom de stamboontjes die wij bij
de bonenstaken hadden gezet maar

niet wilden klimmen. Ook bleken de
bloemkoolplanten, die wij dachten te
hebben gekocht, spitskolen te zijn.
Na meerdere keren worteltjes zaaien
konden wij uiteindelijk vreemde oranje
gedrochten oogsten. Geen succes.

Zijn jullie tevreden met de
moestuin?
De moestuin is een heerlijke plek om in
te vertoeven. In het eerste jaar hebben
wij een fotoboek gemaakt met foto’s
van de inrichting van de moestuin,
het poten en zaaien en het oogsten.
Het moestuinieren kost best wel veel
tijd, maar het geeft ons beiden heel
veel voldoening. De groenten smaken
veel beter (voller) dan die uit de winkel.
Momenteel doen de sperziebonen en
courgettes het zo goed dat het niet
meer in de vriezer kan, maar wij vinden
het leuk om de oogst met anderen te
delen. Zo stelt Wim nu zogenaamde
‘overlevingspakketten’ samen voor de
kinderen.

Hebben jullie nog tegenslagen gehad?
Dit jaar hebben wij net als de meeste
moestuinders op ons complex veel last
van de naaktslakken die steeds de pas
gepote slaplantjes en de pompoenplanten opeten. Dus dan zetten wij maar
weer nieuwe plantjes en proberen wij
deze beter te beschermen tegen die
vraatzuchtige dieren.

Hebben jullie al weer plannen
voor het volgend seizoen?
Volgend jaar geen broccoli, want de
oogst viel dit jaar tegen. Volgend jaar
gaan wij voor het eerst tuinbonen
zetten en nog veel meer knoflook dan
tot nu toe. 

Bestuur

Vrijwilligers

Voorzitter

Winkelteam

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, Hans Cornielje en Paul van Beek

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

Lief en leed
Merel Kolenberg
026 785 11 01 | Liefenleed@btv-elderveld.nl

Penningmeester
Wouter Duitscher
06 516 327 81 | penningmeester@btv-elderveld.nl

2e Penningmeester en ledenadministatie
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 winkel
Bert van Zeist
026 381 00 56 | winkel@btv-elderveld.nl

Tunnelkas PR
tunnelkas@btv-elderveld.nl

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

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

Bestuurslid, beheer Schuur en inkoop bar
André van der Aa
06 519 49 395 | inkoop@btv-elderveld.nl

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, Frans Messing, Aline van Dijk,
Ben de Groot, Hennie Kuiperij, Femke Sietzema, Eric van der Vet,
Franklin Morales, Thomas van Dijk, 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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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

