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Bbtv tweede prijs gewonnen duurzaamheid

Ffuchsia weekend bij epric

tien jaar btv bloesemfietstocht
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Workshop tuinieren
ecologisch

Februari 2019

Tot nog toe was het een rustige winter, wel nat maar niet echt koud. Afgelopen week dan toch
echt winter, flinke vorst en een mooi pak sneeuw. Dat is
mooi om te wandelen en om foto’s te maken maar tuinieren
is er even niet bij. De afgelopen weken kregen we te maken
met een nieuwe vorm van overlast. Op 2 verschillende tuinen hebben we een slaper gehad in een plantenkasje. Beide
tuinleden hebben hiervan aangifte gedaan bij de politie.

er
van de voorzitt

Het verenigingsjaar

begon zondag 6 januari met een gezellige en drukbezochte
nieuwjaarsreceptie. De oliebollen, de speciale hapjes en de toost-drank smaakten goed.
We zijn nog druk bezig met de jaarverslagen 2018 en natuurlijk de voorbereiding voor
de ALV, zie de uitnodiging voor onze ALV op woensdag 27 februari.
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Alle overige activiteiten en verenigingswerk gaan gewoon door. In deze Biologica kunt u
hierover weer uitgebreide artikelen lezen. Vergaderingen, aanvragen van vergunningen,
subsidies, persberichten etc. etc. De waterpompen krijgen hun jaarlijkse onderhoudsbeurt.
De zadenbestellingen zijn verzameld, verwerkt en binnenkort gaan we al uitleveren.
Er moeten nog een aantal vrijgekomen tuinen worden schoongemaakt. Er zijn plannen
gemaakt voor de Romeinse tuin en de Kwekerij.
Zoals u weet hebben we het afgelopen jaar een leuke subsidie van de provincie Gelderland
ontvangen om in ons park alle 40-jaar oude waterpompen en 40-jaar oude bielzen te vervangen. Ook mogen we ca 30 tuinhekjes, die direct aan de hoofdpaden uitkomen, vervangen door nieuwe van duurzaam materiaal.
Ook onze biologische plantjeskwekerij mogen we verbeteren met eb- en vloedbakken.
Deze en komende maand wordt dat een grote klus om vooral die tuinhekjes en bielzen te
vervangen. Als u ons wilt komen helpen, graag. Meld u aan via voorzitter@btv-elderveld.nl
En dat is nog niet alles, we zijn nu ook heel erg druk met een nog grotere subsidieaanvraag
voor de restauratie en beter toegankelijk maken van ons verenigingsgebouw De Schuur.
We wisten dat ons rieten dak aan vervanging toe is en daar hebben we de afgelopen jaren
ook al voor gespaard. We wisten inmiddels ook dat we van het asbesthoudend isolatiemateriaal onder ons pannendak graag af zouden willen en dat er hier en daar scheuren waren,
lekke dakgoten en vochtproblemen. Ja, ja ‘een eigen clubhuis’ kost geld.
De monumentenwacht en een restauratie-adviseur hebben e.e.a. voor ons geïnventariseerd
en zijn in gesprek met een tweetal aannemers voor een kostenbegroting. Oeps, dat gaat
aardig in de papieren lopen.
Gelukkig zijn er goede vooruitzichten op een forse bijdrage van de provincie Gelderland
maar die is nog onvoldoende. We zijn nu dus ook nog in gesprek met een viertal andere
mogelijke subsidiegevers. Voor de werving van de eerdergenoemde subsidies krijgen we een
geweldige steun van het, door de gemeente Arnhem beschikbaar gestelde, ‘Intergemeentelijk subsidie-adviesbureau Hezelburcht’.
Als de plannen voor de restauratie door de subsidieverstrekkers worden goedgekeurd zal ons
verenigingsgebouw tussen half mei en eind juli in de steigers staan. De Schuur blijft dan wel
open.

Tot ziens op onze ALV op woensdag 27 februari,
Fred van der Stap
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programma 2019
Activiteitencommissie Steenen Camer
> ZA 16 februari

Bestelde zaden ophalen

> WO 20 febr.

Introductieavond voor nieuwe leden

> WO 27 febr.

ALV (Algemene Leden Vergadering)

> ZA 16 maart

Voorjaars-werkdag (NL-Doet)

> ZA 16+23 mrt.

Uien en pootaardappels ophalen

> ZO 14 april

10e bloesemfietstocht

> WO 8 mei

Lezing ‘Romeinse vondsten bij
opgravingen in Bemmel’

> VR 10 mei

Koopavond in de schuur

> ZA 11 mei

IJsheiligenmarkt (braderie in en
rond de Schuur)

> ZA 18 mei

Kleine IJsheiligenmarkt

> ZO 26 mei

Workshop ‘Ontdek de wereld
van de kruiden’

> ZA 15 juni

Excursie naar landgoed Larenstein

> ZO 23 juni

Romeinse middag in de Steenen
Camer

> ZO 25 aug.

Steenen Camer Oogstmarkt

> ZO 13 okt.

Dag van de Arnhemse
Geschiedenis

> ZA 9 nov.

Najaars-werkdag

> ZO 15 dec.

Kerstmarkt in stijl Charles Dickens

> ZA 21 dec.

Kerstbingo (door klaverjasclub
Het Verwend Stuk)

Mededelingenatie
ledenadministr
Verhuisd, nieuw telefoonnummer of
nieuw e-mailadres?
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 periodieke
nieuwsbrieven op de hoogte van alle ontwikkelingen in
en rond de BTV. ✿

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

Info van de tac
Vrije tuinen/wachtlijst
Eind januari 2019 stonden nog 12 leden op de wachtlijst voor een moestuin. Hiervan willen 2 leden pas met
ingang van tuinjaar 2020 voor een moestuin in aanmerking komen. Het aantal tuinen dat eind 2018 is vrijgekomen bedraagt 9. Deze tuinen zullen binnenkort worden
uitgegeven aan de leden die nu nog op de wachtlijst
staan. ✿

Op zoek naar een andere, grotere of
kleinere tuin?
Mochten er tuinders zijn die op zoek zijn naar een andere, grotere of kleinere tuin dan verzoeken wij dat aan de
TAC kenbaar te maken. De TAC zal dan in overleg met
de betrokkenen kijken wat de mogelijkheden zijn. ✿

Hans Knelissen TAC

planning biologica 2019 en nieuwsbrieven
via e -mail
In 2019 gaan we nog 3 edities van de Biologica in kleur uitbrengen,
noteer s.v.p. onderstaande data alvast in uw nieuwe agenda:

> 3 mei - IJsheiligennummer		 kopij inleveren 17 april
> 16 augustus - Oogstnummer
kopij inleveren 31 juli
> 6 december - Bestelnummer
kopij inleveren 20 november
U kunt uw kopij steeds inleveren bij voorzitter@btv-elderveld.nl
Naast de Biologica ontvangt u van ons incidenteel een nieuwsbrief
via email. ✿

Tomaten

Aardappelen

Op het volkstuincomplex van de BTV
mogen tomaten, 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.

Op uw teeltplanformulier heeft u zelf de
vakken A, B, C en D ingevuld. In 2019 is
de teelt van aardappelen alleen toegestaan
in vak D (zie ook onderstaande tabel).

Hans Knelissen TAC

Teeltplan aardappelen BTV Elderveld

in 2019

vak D

in 2020

vak A

in 2021

vak B

in 2022

vak C

Teeltplanformulieren
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Tuinleden, die met ingang van 2019 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).

Ook in 2019 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.

De teeltplanformulieren zijn in de BTVwinkel verkrijgbaar of te downloaden vanaf
de website van BTV Elderveld.

Aanmeldformulier vrijwilligerstaken 2019 nog
niet ingeleverd?
Als bijlage bij het decembernummer 2018 van de
Biologica heeft u een aanmeldingsformulier voor
vrijwilligerstaken ontvangen. 90 van de 204 tuinleden hebben dit formulier nog niet ingeleverd.
Voor zover u het formulier nog niet heeft ingeleverd,
verzoeken wij u dit alsnog te doen. Ieder tuinlid is
conform het huishoudelijk reglement verplicht minimaal 1x per jaar een vrijwilligerstaak van minimaal 3 uur
te vervullen (voor leden van 75 jaar en ouder geldt een
vrijstelling). Het is ook mogelijk om u aan te melden als
vaste vrijwilliger (bijvoorbeeld voor het onderhoud van
de Romeinse tuin en/of de Parktuin of voor schoonmaakwerkzaamheden in ons verenigingsgebouw
De Schuur).

Heeft u andere expertise in huis, waarmee u onze
vereniging kunt helpen (bijvoorbeeld sponsorwerving)
laat het ons dan weten.
De aanmeldformulieren zijn beschikbaar in de winkel
of te downloaden van onze website. De ingevulde aanmeldformulieren kunnen worden ingeleverd in
onze BTV-winkel, gedeponeerd in de brievenbus van
De Schuur of gestuurd via e-mail naar ledenadministratie@btv-elderveld.nl

Hans Knelissen TAC

Tip!

nieuws van de btv-winkel
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Januari, een nieuw tuinjaar. In de winkel is het rustig. Achter de
schermen zijn veel activiteiten gaande. Bestelformulieren moeten
worden verwerkt, bestellingen worden verzonden enz.
Daarna komen de bestelde zaden,
meststoffen, potgrond enz. binnen en
wordt alles klaargemaakt en ingericht.
Op 16 februari hopen we dan weer
alles gereed en in voorraad te hebben
om aan uw wensen te voldoen. Die
dag is de winkel open van 10.00 tot
13.00 uur en kunnen de bestelde zaden en meststoffen worden opgehaald
tegen contante betaling.
De pootaardappelen, pootuitjes
(in twee maten) en sjalotten kunnen
op 16 maart, eveneens van 10.00 tot
13.00 uur, worden opgehaald.
Vanaf 16 februari zijn ook de zadenrekken met biologische zaden gevuld.
Na 16 maart begint de vrije verkoop
van pootaardappelen, pootuitjes en
sjalotten. Hierbij geldt zoals gebruikelijk: op is op.
Vanaf 9 maart is er weer aanbod van
plantjes voor de koude kas (helaas
nog niet biologisch) en daarnaast de
tuinbonen, doperwten, peultjes en
kapucijners die in eigen beheer zijn
opgekweekt.

Ook dit jaar is het weer gelukt om het
assortiment uit te breiden. Naast de
biologische potgrond, de moestuingrond en de compost kunnen we nu
ook biologische zaai- en stekgrond in
zakken van 20 liter aanbieden. Voor de
liefhebbers van honing is er weer honing beschikbaar van onze 3 BTV-tuinders (€ 5 , - per pot).

Wat kunt u nog meer in
de winkel?
Champost bestellen: de eerste levering biologische champost is op. Het is
weer mogelijk in te schrijven voor de
tweede levering. Omdat een levering
60 kuub groot is, wordt gewacht met
bestellen tot ca 40 kuub besteld is.
De kosten per kuub zijn €€11,-.
Op moment van schrijven is nog
slechts 5 kuub besteld.
Tuin laten frezen: vanaf begin maart
(afhankelijk van het weer) is het mogelijk uw tuin te laten frezen. Afhankelijk
van de te frezen oppervlakte is er een
tarief vastgesteld. De overige regels
zijn op het freesformulier vermeld.

Paardenmest bestellen: in de
winkel kunt u een vracht paardenmest
bestellen. De prijs hiervan bedraagt
€5,-. De levertijd is niet vooraf te
bepalen.
Huur aanhanger: onze aanhanger
is het afgelopen jaar gestolen. Op dit
moment is verhuur van de overgebleven aanhanger beperkt mogelijk. Wel
moet voor het plantseizoen begint
(begin maart) iets geregeld worden
om het benodigde plantgoed bij de
kweker op te halen.

Plannen
Dit jaar wordt verder gekeken naar het
duurzaam maken van de verpakkingen
van meststoffen.
De plantpotjes van plastic worden al
gemaakt van gerecycled materiaal.
Toch bij deze het verzoek om de potjes na het planten te retourneren. ✿

Het BTV-winkelteam

Bouwwerkenbeleid
Met ingang van 1 maart 2019 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:
• 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
2,92 x 2,22 x 2,02 meter (LxBxH);
• Alles hoger dan 1,20 meter moet op minstens
50 cm van de heg- of tuinafscheiding staan.
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
nog niet is 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 http://www.btv-elderveld.nl/de-vereniging/reglementen-bouw-werken). Hier vindt u
ook een nadere toelichting ten aanzien van de te
gebruiken materialen en kunt u het formulier ‘bouwwerkvergunning’ downloaden als u een permanent
bouwwerk (broei- of tunnelkas of schuilhut) zou
willen plaatsen. ✿

Hans Knelissen TAC
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tot 12.00 uur druk met zaaien, planten, schoffelen en onkruid wieden.
Op zich allemaal lichte werkzaamheden. voorzitter@btv-elderveld.nl ✿

Vacatures/
vrijwilligers

BTV-Elder veld
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Werkgroep Romeinse tuin

Werkgroep Romeinse tuin

Rond de Romeinse tuin organiseren
we ook leuke activiteiten waarbij we
informatie verstrekken en ook verkoop/
proeverij hebben van Romeinse soep,
brood, hapjes etc.

Wij hebben in 2015 een prachtige
Romeinse tuin ingericht, voor het
onderhoud hiervan zoeken we nog
enkele vrijwilligers. Wekelijks zijn we
op de woensdagmiddag van 13.30 tot
15.30 uur en op zaterdag van 10.00

Wij zoeken nog versterking van ons
team, hierbij wordt ook van je verwacht dat je verkleed gaat in beschikbare Romeinse of Bataafse kledij.
voorzitter@btv-elderveld.nl ✿

Fuchsia

Vrijwilligers bloesemfietstocht
We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers
om te helpen met de organisatie van
dit evenement. Als je het leuk vindt
om op de dag zelf als vrijwilliger bij
De Schuur of bij een activiteit onderweg mee te helpen dan kun je dat
melden bij Menno Logtmeijer of
Fred van der Stap. ✿

weekend bij Epric

Tip voor de vele fuchsia-liefhebbers binnen BTV Elderveld. Epric (Nieuwediep 9a,
in Huissen) opent het nieuwe groeiseizoen met een Fuchsia Weekend.
Op vrijdag 8 en zaterdag 9 maart (10.00-17.00 uur) zijn hier, voor het luttele
bedrag van 50 eurocent per stuk, meer dan 150 soorten Fuchsia stekken te koop.
U bent van harte welkom.
Epric is een zorgkwekerij te Huissen die met mensen werkt die een afstand tot de
arbeidsmarkt hebben. Daarnaast werkt men ook met vrijwilligers. De opbrengst
van het fuchsia evenement komt ten goede aan de trajecten voor ondersteuning
van deze doelgroepen.
De echte liefhebber, en degene die het wil worden, vindt absoluut wel iets van
zijn of haar gading. Fuchsia’s kent men als ouderwetse bellenplant maar wist u
dat er ook winterharde soorten zijn? Het is ook veel leuker om de planten zelf op
te kweken dan kant en klare dingen te kopen. Uiteraard zijn bij Epric ook nog vele
andere planten te koop die ze zelf opkweken. ✿

7de Groenmoesmarkt Boekel (NB) Zondag 18 maart
Zaterdag 16 en zondag 17 maart (9.00-17.00 uur) wordt weer de Groenmoesmarkt
gehouden. In Boekel (NB), Gemertseweg 9a, 5427 ET. Een hele leuke markt om te
bezoeken, Boekel ligt bij Uden, afstand 61 km, reistijd ca. 46 minuten. Parkeren is
gratis. Meer informatie over deze markt vindt u op de website www.tuinmarkthallen.nl
De Groenmoesmarkt is een totaalmarkt voor natuurlijk moestuinieren en
eerlijk voedsel. Zestig specialisten uit
Nederland en Vlaanderen komen hier
bij elkaar.

Het woord ‘totaalmarkt’ heeft betrekking op de breedte van het aanbod
dat tuinoverstijgend is (ook eetbare,
in het wild voorkomende planten)
maar behalve commercieel, ook zeer
informatief is. Hier kun je je kennis
verrijken op gebieden als biologisch
moestuinieren, biodiversiteit, stadsen buurttuinieren en praktische, op
een aanschouwelijke wijze gebrachte

voorbeelden van groenteteelt zien. De
Groenmoesmarkt is een specialistische
markt voor wie bewust in het leven staat
en zal daardoor veel mensen aanspreken
die actief zijn op tuin- en natuurgebied.
Het is dan ook niet alleen een verkoopmarkt maar je vindt er ook informatie
over het zelf gezond bezig zijn, over
gezonde voeding, het versterken van
natuurwaarden en de terugkeer naar
eerlijk en historisch zaadgoed. ✿
De Groenmoesmarkt wil een ontmoetingspunt zijn om kennis en plezier te delen voor hen die op een gezonde manier
met eerlijk voedsel bezig willen zijn.

IJsheiligenmarkt 2019

Zaterdag 11 mei a.s van 10.00 -15.00 uur
Onze Kwekerij en de Activiteitencommissie staan te popelen en niet te vergeten onze
kraamhouders!! Zij hebben zich al in grote getale aangemeld. Dat geldt overigens ook
voor de Oogstmarkt 2019. Kortom kraamhouders en bezoekers weten de Biologische
Tuinbouwvereniging Elderveld te vinden!! Dat is ontzettend goed nieuws.

IJsheiligen/ Plantjesmarkt

De kans om moestuinplanten, voorjaarsbloemen en cadeauartikelen (denk
aan Moederdag) te kopen bij ruim 30
kramen.
De markt staat ook in het teken van:
lekker happen, socializen, drinken,
proeven en u laten inspireren met als
uitgangspunt biologisch, duurzaamheid en groen. Er is uiteraard ook
vermaak voor onze jongste bezoekers.
Kom dus gezellig met het hele
gezin!!!

Belangstellenden voor een kraam voor
zowel de IJsheiligenmarkt als de Oogstmarkt kunnen zich aanmelden via de
link: http://www.btv-elderveld.nl/
formulier-kraamhouders.Het huurtarief voor leden van de Biologische
Tuinbouw Vereniging is €€17,50, niet
leden betalen € 20,-. Aanmelden IJsheiligenmarkt kan tot uiterlijk 1 mei
2019. Aanmelden Oogstmarkt 25
augustus a.s. van 12.00-17.00 uur
kan tot uiterlijk 16 augustus a.s. Wees
er snel bij want vol is vol.

ROMEINSE TUIN IN 2019
Er is nu in die koude weken even niets te doen in de Romeinse tuin, er staat
nog wel veel wintergroente. De korenvelden hebben we waarschijnlijk te laat
ingezaaid, we zien nog niets opkomen. Als u ook een keer op woensdagmiddag/zaterdagmorgen wilt komen helpen, graag.

Romeinse activiteiten
Ook onze Romeinse activiteiten gaan in 2019 door.

Lezing
Woensdag 8 mei is er een lezing over de opgravingen uit de Romeinse tijd in
Bemmel in 2018. Deze lezing vindt plaats in het kader van de Romeinenweek
2019, met als thema ‘vrouwen in de Romeinse tijd in Nederland’. De lezing
wordt georganiseerd door de AWN (Ver. van vrijwilligers in de archeologie),
Biologische Tuinbouwvereniging Elderveld en de Historische Kring Elden.
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.

Romeinse middag
Zondag 23 juni is er een Romeinse middag met leuke kramen, een tentenkamp, activiteiten voor de jeugd, rondleidingen en weer veel figuranten.

Oogstmarkt
Zondag 25 augustus tijdens de oogstmarkt doen we ook weer mee.

De Bataafse Opstand
Zondag 13 oktober, de Dag van de Arnhemse Geschiedenis met een groots
Theaterspektakel ‘de Bataafse Opstand’ met heel veel re-enactors.
Op www.romeinsetuin.nl vindt u veel informatie- en fotomateriaal. ✿

Fred van der Stap

Voor meer informatie bel of stuur een
whatsapp bericht: Ludo Berendsen
(06-50624111) of Willy Knelissen
(06-54715126) of mail naar markt@
btv-elderveld.nl. ✿

Tip!

Dé plantje
smartkt voo
r
Arnhem e
n
omgeving

HET FORUM EN
DE MARKTEN
VAN TRAJANUS
Voor u gelezen op www.worldsupporter.
org, voedselbank in de Romeinse tijd,
ca 1920 jaar geleden.
Zoals veel keizers voor hem heeft ook Trajanus een Forum aan laten leggen. Opvallend
is dat hij gebruik maakte van bestaande
funderingen en muren, in plaats van een
stuk grond volledig vrij te laten maken. Ook
bouwde Trajanus een enorme markt naast
het Forum. De twee voorzieningen waren
gescheiden door een hoge muur.
Tegenwoordig is deze muur verdwenen en
liggen het Forum en de markt (in Rome)
direct naast elkaar. Het centrale gebouw
van de markt is de Aula. Deze hal, met
twee verdiepingen, bevatte allerlei winkels
en vormde het centrum van de handel.
Bovendien hadden overheidsinstellingen
zich hier gevestigd. Zo werden onder andere
uitkeringen en gratis voedselvoorzieningen
hier geregeld. ✿
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NL Doet Park werkdag
zaterdag 16 maart 2019
Ook dit jaar organiseert de BTV Elderveld op zaterdag
16 maart 2019 in samenwerking met NL Doet (gesponsord door het Oranjefonds) weer een werkdag in ons
volkstuinpark De Steenen Camer.
Tijdens deze werkdag gaan wij diverse werkzaamheden op ons complex uitvoeren zoals het hakselen
van het snoeihout, het plaatsen van een groot aantal
nieuwe tuinhekjes, controleren/vervangen nestkastjes
en het opschonen van de perken. Vele handen maken licht werk. U helpt toch ook mee? We rekenen
op een droge, warme, zonnige voorjaarsdag.
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Nadere informatie over deze werkdag ontvangt
u nog via de BTV-nieuwsbrief, affiches op de prikborden in het park en op de website www.BTV-elderveld,nl. Voor zover u zich nog niet voor deze
werkdag heeft opgegeven, kunt u dit alsnog doen.
U kunt zich aanmelden via een e-mail naar
ledenadministratie@btv-elderveld.nl ✿

Pro g ram ma
16 maart 2019

08.30 - 09.00 uur
Ontvangst in De Schuu
r met koffie en
thee.
09.00 - 09.15 uur
Verdelen van de taken
/kluss

en.

09.15 - 12.30 uur
Aan de slag in het park
en rondom
De Schuur. Voor warm
e koffie/thee
met koek wordt gezor
gd door ons
DOC-team.
12.30 - 13.30 uur
Samen biologische zuu
rkoolstamppot eten (geheel gratis
voor de harde
werkers).

Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs
Biologische Tuinbouwvereniging Elderveld trotse 2de prijs winnaar!!
Vrijdag 7 december 2018 werd voor het eerst de Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs uitgereikt, in een afgeladen Burgerzaal van het Arnhemse stadhuis. Winnaar was Judy Cerfontaine
van kledingatelier DierbaarGoed. De tweede prijs was voor
de Biologische Tuinbouw Vereniging Elderveld, De Groene
Rijders gingen er met de derde prijs vandoor. De Biologische
Tuinbouwvereniging Elderveld timmert stevig aan de weg met
biologisch verantwoorde producten, milieuvriendelijke verpakkingen en composteerbare materialen.

Zowel de Biologische Tuinbouw Vereniging als De Groene
Rijders ontvingen een lidmaatschap van SEECE. Hiermee
kunnen zij onder andere een cursus bij de HAN volgen of
advies op maat krijgen. Een eervolle vermelding was er voor
Maria Kuznetsova van de Kledingbibliotheek. Net zoals bij
een ‘gewone’ bibliotheek kun je hier lid worden en kleding
lenen. Alle prijswinnaars kregen een hartelijke felicitatie van
Cathelijne Bouwkamp, wethouder duurzaamheid. Zij was
trots op de duurzame initiatieven die zich hadden aangemeld. De bijeenkomst eindigde met een gezellige borrel,
aangeboden door de gemeente Arnhem.

Wat en wie is SEECE

SEECE is hét centre of expertise voor duurzame elektrische
energie. Deze publiek-private samenwerking jaagt innovatie
aan, zorgt voor voldoende arbeidscapaciteit en zet kennis
om in financieel haalbare producten en diensten.
Het Bestuur van de Biologische Tuinbouwvereniging nodigt
al haar leden uit na te denken over duurzame ideeën, die wij
als Vereniging zouden kunnen gaan ontwikkelen in samenwerking met SEECE.
Laat het ons weten en stuur een emailbericht naar
Ferdi Betz: secretaris@btv-elderveld.nl ✿

btv-kwekerij onze
biologische plantjes
kwekerij
Zaterdagmorgen 2 februari is het kwekerijteam bij
elkaar geweest om de (zaai-)plannen voor 2019 te
bespreken, direct aansluitend zijn we meteen gestart
met het zaaien, als eerste weer de tuinbonen, doperwten, kapucijners en de prei (in de platte bak achter
de kwekerij).
De komende weken gaan we er weer vol tegenaan.
Komende weken gaan we thuis in de vensterbank de
pepers en paprika’s zaaien en niet veel later 16 soorten
tomaten. Deze moeten allen kiemen bij 20 graden.
Vanaf week 11 zijn in onze BTV-winkel weer de eerste
100% biologisch opgekweekte plantjes te koop. Vóór
1 maart proberen beide kassen te voorzien van eb- en
vloedbakken, dit is mogelijk dankzij een provinciale
subsidie. Begin mei zullen beide kwekerijkassen weer
vol staan met biologisch opgekweekte plantjes die
we dan vooral tijdens de 2 ijsheiligenmarkten op 11 en
18 mei gaan verkopen. ✿

Fred van der Stap

Introductieavond
nieuwe leden op
20 februari 2019
Op woensdag 20 februari 2019 hebben we weer een
leerzame avond voor onze nieuwe leden gepland.
Van 19.30 tot 21.00 uur wordt alles over het reilen en
zeilen binnen onze vereniging verteld.
U hoort over de vereniging, het bestuur, de reglementen, wat de TAC doet, wat de verschillende werkgroepen doen, over onze BTV-winkel (inkoop, verkoop,
verhuur), wat er in de kwekerij te doen is, etc. etc.
Kortom, u maakt uitgebreid kennis met de volkstuinvereniging BTV Elderveld en er is alle gelegenheid om
vragen te stellen.
Alle leden die na 1 april 2018 op ons volkstuincomplex een moestuin hebben gekregen (±18) ontvangen
hiervoor van ons een persoonlijke uitnodiging. ✿

Hans Knelissen

Workshop Introductie
ECOLO G IS CH T U IN IER EN
Op 31 januari 2019 heeft de BTV in De Schuur in samenwerking met Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren
(VELT) voor de eerste keer de workshop Introductie Ecologisch Tuinieren georganiseerd. De workshop werd verzorgd
door Henk Boesveld (docent ecologisch tuinieren).
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Voor deze workshop was veel belangstelling zowel van
BTV-leden als niet BTV-leden. Aangezien zich meer deelnemers hadden aangemeld dan geplaatst konden worden, is
besloten een wachtlijst te maken voor een volgende workshop. Voor meer informatie kunt u met Hans Knelissen
(ledenadministratie@btv-elderveld.nl) contact opnemen. ✿

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

Tien jaar
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Na de sneeuw komt de lente en dus de tiende Bloesemfietstocht Arnhem-Zuid 2019. Het lijkt nog ver weg nu er
in Arnhem en omgeving een flink pak sneeuw ligt en er
strenge nachtvorst wordt voorspeld. Toch zijn we met het
regieteam al weer druk bezig om deze feestelijke tiende
BTV bloesemfietstocht Arnhem-Zuid voor te bereiden.

Twee mooie routes door het land van Elst
Dit jaar gaat de bloesemfietstocht, die gehouden wordt op
zondag 14 april aanstaande, door het mooie gebied van Elst
en omgeving en door het nieuwe park Lingezegen. En we
hopen zoals altijd weer op prachtige bloesem aan de vele
vruchtbomen.
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U kunt dit jaar kiezen uit twee routes van verschillende
lengte, 19 km en 36 km.
In de route is een rustpunt opgenomen waar
u kunt genieten van
een heerlijk kopje koffie,
thee of frisdrank en waar
de kinderen even heerlijk kunnen ravotten.

Na het fietsen lekker eten en uitrusten
Bij terugkomst wordt u feestelijk verwelkomt met muziek
en ontvangt u een heerlijke (biologische) warme snack met
lekkere frietjes. Ook de vegetariërs onder ons en de kinderen
worden daarbij niet vergeten. Door het invullen van de puzzel dingt u bovendien mee naar een van die mooie prijzen.
En om het extra feestelijk te maken ontvangt elke deelnemer
na afloop een verrassing die recht doet aan de doelstelling
van onze Biologische Tuinbouw Vereniging.

Niet vergeten dus … zet deze
dag nu alvast in uw agenda

zon
14 apdraigl

Pak nu uw agenda om deze dag te reserveren BLOESEM
FIETS
en kom allemaal naar de Steenen Camer op
TOC
HT
zondag 14 april. De vele vrijwilligers staan weer
voor u klaar om deze dag onvergetelijk te maken.
U kunt u vanaf 1 maart aanstaande aanmelden op onze
website www.bloesemfietstocht-arnhemzuid.nl door snel
en gemakkelijk het inschrijfformulier in te vullen. Hier vindt
u ook alle verdere informatie. Tot zondag 14 april, we
verwelkomen u graag. ✿

Menno Logtmeijer (coördinator Bloesemfietstocht)

aed

Sinds kort is in het wijkpark De Steenen Camer een AED
geplaatst. Deze AED is te vinden tussen De Schuur en
Pannenkoekboerderij De Steenen Camer.

Het initiatief van BTV Elderveld, Pannenkoekboerderij
De Steenen Camer en Scouting Schutgraaf om een AED te
huren is mede mogelijk gemaakt door eenmalige bijdrage
van het wijkplatform Elderveld.
Op korte termijn zal de verhuurder van AED een instructie
over het gebruik ervan geven aan een aantal vrijwilligers
van de BTV, Scouting en personeelsleden van de Pannenkoekboerderij De Steenen Camer.

Naar aanleiding van een eerdere oproep hebben zich al
enkele leden van de BTV gemeld om deze instructie bij te
wonen. Heeft u de beschikking over een EHBO of BHVdiploma of de reanimatiecursus gevolgd en wilt u ook de
instructie bijwonen, dan kunt u dit aan mij doorgeven
(ledenadministratie@btv-elderveld.nl). ✿

Hans Knelissen
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Hou jij ook zo van appels,
peren en bessen?
De hoogstambrigade zoekt vrijwilligers voor het snoeien van de hoogstamfruitbomen, appel- en perenstruiken en bessenstruiken. In ons park hebben we een
perenlaantje, een perceeltje met appel- en perenstruiken en een paar plekken
waar bessen staan.
Het onderhoud van deze bomen en struiken wordt elke
winter gedaan door de hoogstambrigade. Dit is een clubje
vrijwilligers die een cursus heeft gevolgd bij Landschapsbeheer Gelderland. Leo van Mierlo en Hennie Kuiperij zijn
nog over van de startgroep en deze groep is aangevuld met
een aantal vrijwilligers uit de buurt.
Deze hoogstambrigade heeft zich ook ontfermd over de
fruitbomen langs de Batavierenweg, in het jubileumpark en
bij zorgboerderij de Kroon in de Laar.

Het snoeien gebeurt voornamelijk in de winter. Dat komt
mooi uit met het werk in de moestuin. Als dat ongeveer stil
ligt, kun je toch buiten heerlijk aan het werk in de natuur
en een bijdrage leveren aan het onderhoud van een aantal
prachtige fruitbomen in onze wijk. Zo snijdt het mes (of zo
je wilt) de snoeischaar aan twee kanten: zelf ben je lekker
buiten aan het werk, de fruitbomen krijgen een snoeibeurt.
Als je niet kunt snoeien, is dat geen probleem, dat leer je
van de vrijwilligers die nu alweer een paar jaar samen de
hoogstambrigade vormen. Voor gereedschap en ladders
wordt gezorgd.
Dus heb je zin om in de winter regelmatig op zaterdagochtend bij goed weer te snoeien, ben je niet bang om op de
ladder te klimmen en wil je wat meer leren over fruit en het
snoeien ervan, neem dan contact op met
henniekuiperij@gmail.com. ✿

In de herberg was nog plaats …
Vlak voor kerst wandelde ik nog even
naar mijn moestuin. Het onkruiddoek
waarmee ik gedeelten in de tuin wilde
afdekken, lag her en der verspreid
voor mijn tuinkas.
Ik deed de deur open van de kas en
ontdekte dat er iemand had geslapen! Een geïmproviseerd bed in het
‘gangpad’ van mijn kas! Het eerste dat
in mij opkwam was dat ik een briefje
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zou ophangen met daarop: Merry
Christmas to you! Toch had ik er een
onbehaaglijk gevoel bij.
Na de melding bij het BTV bestuur
en de politie heb ik alles na kerst
ontruimd. Een vriendin aan wie ik het
voorval vertelde, vond het een mooie
kerstgedachte … er was nog plaats in
de herberg van de BTV! ✿

Tuinlid Jolanda

Algemene Ledenvergadering 2019
woensdag 27 februari

Artikel 17 Huishoudelijk
Reglement

Aanvang 20.00 uur.
Schuur open: 19.30 uur
Locatie: Verenigingsgebouw De Schuur

Alle leden zijn bij deze
van harte uitgenodigd!
• De agenda, diverse verslagen en het
financiële overzicht, ontvangt u voor
aanvang van de vergadering en
liggen ter inzage vanaf 14 februari
2019, in De Schuur.
• De agenda zal vooraf, ca 14 februari
ook via een nieuwsbrief aan de
leden bekend worden gemaakt.
• Als u punten heeft voor de vergadering, verzoek ik u die vóór 11 febuari
2019 bij het bestuur kenbaar te
maken.
• Punt 7 van de agenda behandelt de
verkiezing van kandidaten voor een
bestuursfunctie.

Leden die zich kandidaat willen stellen
voor een bestuursfunctie kunnen zich
tot twee dagen voor aanvang van de
vergadering schriftelijk melden bij de
secretaris. Tot en met 25 februari 2019
kan de aanmelding ook per mail naar
ferdi.betz@gmail.com.

Namens het bestuur,
Ferdi Betz secretaris

Maria Thun’s
Deze, voorheen de Kosmosagenda, wordt gemaakt door
Maria Thun en Matthias Thun
en wordt in boekvorm uitgeven
door uitgeverij Christofoor:
www.christofoor.nl.

1 De voordracht van kandidaten voor
een bestuursfunctie zoals bedoeld
in artikel 11 van de statuten, dient
vergezeld te zijn van een schriftelijke
bereidverklaring van deze kandidaten.
2 Om als kandidaat te kunnen worden
voorgedragen dient deze tenminste
één jaar lid te zijn van de vereniging.
3 Kandidaatstelling van het lid geschiedt schriftelijk bij het secretariaat
tot twee dagen voor de algemene
ledenvergadering.
4 Zijn bij de aanvang van de vergadering geen schriftelijke kandidaatstellingen aanwezig, dan kunnen staande
de vergadering kandidaat bestuursleden worden aangemeld. ✿

zaai en werkagenda

Deze is te koop in te boekwinkel of te bestellen op internet bij www.bol.com voor € 12,50. 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 BTVwinkel en op onze website www.BTV-elderveld.nl. ✿

de dickens kerstmarkt 2018
in de steenen camer
Vriezend weer en sneeuw op komst!

Opruimen,

Binnen is het lekker warm, buiten een paar graadjes vorst en
sneeuw op komst (21 januari 2019). Dit is wat we de komende
dagen kunnen verwachten van het weer. Dit alles terwijl ik dit
artikeltje voor de Biologica van onze BTV schrijf. Hoe anders
was het op zondag 9 december.

een woord van de voorzitter, een drankje en moe naar huis.
Het verbaast mij steeds weer hoe snel na afloop van de
markt alles is opgeruimd. Dit kan niet anders zijn dan dat het
team vrijwilligers goed op elkaar is ingespeeld en beschikt
over een grote motivatie. Maar laat ik ook iedereen die deze
dag in mooie Dickens kleding liep en de ‘keukenbrigade’
Regen en wind spelbreker bij de opbouw of diegenen die druk zijn geweest op de achtergrond, niet
Het begon al vroeg in de morgen voor de vrijwilligers. Er was
vergeten. De voorzitter sprak mooie worden en bedankte
nauwelijks tijd voor een kopje koffie. Door de harde wind
iedereen voor zijn of haar inzet, de komst van de bezoekers
konden de vele kramen op zaterdag maar gedeeltelijk worden
en de kraamhouders voor hun mooi ingerichte kramen. Met
opgebouwd, dus moesten we gelijk aan de slag om alles op tijd in de hand een drankje kon de dag als een succes worden afklaar te krijgen.
gesloten en zijn we volgend jaar weer allemaal van de partij. 
In de stromende regen werden de zeilen op de kramen gelegd.
Namens de activiteitencommissie,
Ook achter de kramen werden grote zeilen gespannen, zodat
Menno Logtmeijer
de kraamhouders een beetje droog en ‘geriefelijk’ konden
staan. Gelukkig begon het wat minder te regen en konden
de lichtjes worden aangebracht en de eetkraampjes worden
voorzien van elektra. - Jammer dat de glühwein nog niet warm
was, want sommige vrijwilligers waren behoorlijk doorweekt
en koud. - Maar met de voorspelling dat het weer zou opklaren
bleef de stemming opperbest.

Drukte met een waterig zonnetje
Rond twaalf uur werd het droog en af en toe zelfs een waterig
zonnetje. Veel buurtbewoners, blij dat ze even een frisse neus
konden halen, gingen naar de Steenen Camer. Het was een
gezellige drukte buiten en ook de kraamhouders genoten zichtbaar van het betere weer en de aandacht van de bezoekers van
onze markt. Scouting die aanwezig was met de verkoop van
kerstbomen en een informatiekraam deed goede zaken.
De Schuur zat vrijwel de gehele middag vol met bezoekers.
Niet zo vreemd als je buiten al kon horen dat er prachtige zang
uit de keeltjes van het kinderkoor kwam. Wat waren ze enthousiast, Bravo ! Maar ook de Telers (het gelegenheidskoor van de
BTV) liet zich niet onbetuigd. Een groot aantal Carols werd ten
gehore gebracht onder begeleiding van de eigen muzikanten.
Genietend van een drankje bleven velen dan ook luisteren
naar dit gratis concert. Ook de Kerstman en zijn Kerstelf deden
goede zaken. Alle kinderen kregen een cadeautje en mochten
grabbelen naar iets lekkers.
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swoa project de thuyn
Sinds begin november loopt het SWOA-project ‘de Thuyn’ in de Schuur op
elke dinsdag en donderdag.

14

Dan is er dagopvang van kwetsbare
ouderen; ouderen die zich eenzaam
voelen, mensen met beginnende
geheugenproblemen, mensen die
hulp nodig hebben bij structuur en het
invullen van activiteiten, bij voorkeur
uit de wijk Elderveld en de Laar. Onder
begeleiding van twee professionals
doet deze groep o.a. tuinwerkzaamheden in de Parktuin, de Romeinse tuin
en de Kwekerij of juist andere klusjes in
ons publieke park.

Samen met de deelnemers hebben we
een keer dennenappels gevuld met
vet en zaad om ze vervolgens op het
terrein van de tuinen overal op te hangen. Zo hebben de vogels wat extra
lekkers te eten en wij een leuke activiteit gehad. Ook tijdens de sneeuw zijn
we actief bezig geweest, zie bijgaande
foto’s. ✿

Groetjes, Karin en Marja

We verlangen echt naar het voorjaar,
dan kunnen we echt aan de slag.

www.velt.nu
Heel veel informatie over biologisch
en/of ecologisch tuinieren vindt u op
de website van VELT.

Onderwerpen als ecologisch leven in de tuin, ecologisch leven in de keuken, halt aan voedselverspilling,
groenten en fruit bereiden en bewaren, groente- en
fruitkalender, Velt in je buurt, nieuws, Eco-zoekertjes,
vraag en aanbod, workshops & onderwijs etc. etc. ✿

Workshop
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Deze workshop is voor iedereen die meer wil weten van
kruiden en doen met kruiden. We gaan op ontdekkingstocht naar de kracht van kruiden.

Wat zijn kruiden, welke geneeskracht van de kruiden kan
onze gezondheid ondersteunen en hoe maken we producten? We maken olie, zalf en een aantal gerechten.
Na de workshop ben je in staat om zelf een aantal kruidenproducten te maken. Je neemt een tas met producten en
een mooie ervaring mee naar huis.
De workshop is mogelijk voor 5 tot 15 personen.
Datum zondag 26 mei 2019 Tijd inloop: vanaf 13.00
uur. We starten om 13.30 uur Duur 3 uur
Prijs € 25,00 pp (inclusief materialen, producten en
gerechten). U kunt betalen bij de start van de workshop.
Waar Verenigingsgebouw De Schuur in park de Steenen
Camer, Hannesstraatje 2a, 6843 NV Arnhem
Wie Maartje, zij is fytotherapeut, kruidendocent en oprichtster van de Stadskruidentuin en kruidenopleiding op
Kraaybeekerhof.
S.v.p. vooraf opgeven bij Marike Verhage
marikeverhage@planet.nl ✿

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, Marjo Krijnen, Korrie Hoekstra en
Rozemarijn Verschoor.

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

1e Secretaris

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.

Ferdi Betz
026 446 10 19 / secretaris@btv-elderveld.nl

Frezen

2e secretaris / Lief en leed

Tuinadviescommissie (TAC)

Elly Hengeveld
0481 351 560 / ellyenrinus@hotmail.nl

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.

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

Voor nadere informatie kunt u terecht in de winkel.

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

Kwekerij

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

Fred van der Stap, Leo van Mierlo, Tanza Berghuis, Ingrid de Vos,
Erick Dirven, Yvonne Scholten, Thomas Pap, Marike Verhage,
Dana Möschter, Femke Sietzema, Rob Smeenge, Ditte Hendriks,
Tijlbert Manche, Erno Oostrik, Marja Kouwenhoven, Frans Messing,
Aline van Dijk en Klaas Laverman.
Zaaien, stekken en verspenen van pootgoed.

Bestuurslid en inkoop

Pompenteam

Bestuurslid en TAC

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

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
Dik Jansen, Fred Paulus en Frans Boumans

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

Anton Krop, Hans Krudde, Peter Scharrenberg en Gerrit Slotegraaf

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,
€ 7,00 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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EkoPlaza Arnhem
Ekoplaza
ArnhemZuid
Kronenburgpassage 3232
Kronenburgpassage
6831 ER Arnhem
6831
ER Arnhem
026 - 32 73 710
026 - 32 73 710
Openingstijden

Openingstijden
09.00 – 19.00 Ma/Di/Wo
Maandag 09.00 – 19.00
09.00 – 21.00 Do
Dinsdag
09.00
09.00 – 19.00
Vr/Za– 19.00
Woensdag
09.00 – 19.00
Zondag gesloten
Donderdag 09.00 - 21.00

EkoPlaza Arnhem Velperplein
Looierstraat 6
6811 AW Arnhem
026 - 44 29 100
Openingstijden
08.30 – 19.00 Ma/Di/Wo
Vrijdag
09.00 – 19.00
08.30 – 20.00 Do
Zaterdag
08.30
– 19.00 09.00
Vr/Za – 19.00
Koopzondagen
12.30
– 19.00 Zo

12.00 – 17.00

