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Bestuur 

 
Voorzitter:  W.L.Geul 
    Vuurdoornpad 5 
    6921EJ Duiven  
    tel: 0316-268060      kavel 73 
 
Secretaris:  T. Kortekaas 
    Weidekervel 111 
    6922GB Duiven 
    tel: 0316-843853      kavel 1b/2a 
 
Penningmeester:  C.Dieker 
    Scheisprong 16 
    6932BG Westervoort 
    tel: 06-13252442      kavel 5a 
     
 
Lid /    R.Bokhove        kavel 85b/86a  
Kavelbeheerder: Engelenland20  
    6932PD Westervoort 

tel: 026-3622883 
 
 

 

Website:    www.dekavel.nl  
E-mail:   bestuur@dekavel.nl  
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Van de voorzitter 
 
Het leiden van een vereniging doe je niet even op druilerige 
zondagmiddag. Het vraagt inzicht, overzicht, planning en tact. Bovendien 
zijn de meeste bestuurders vrijwilligers. 
Het leiden van een tuincomplex is nog een beetje ingewikkelder. Het 
bijeen- en op koers houden van leden, is een omvangrijke beheerstaak. 
Niet alleen bestuurders, maar ook leden van een volkstuinvereniging 
moeten beseffen dat ze met elkaar een grote gemeenschap vormen die 
ze met elkaar inhoud moeten geven. 
Ongeduld en de verwachting dat zaken op afroep geregeld moeten 
worden, stuiten op onbegrip. Hoe meer het lukt in harmonie en 
gemeenschappelijkheid samen te werken waarbij begrip voor elkaars rol 
centraal staat, hoe beter de vereniging functioneert. 
Leden, wees zuinig op uw bestuur! 
Bestuur, wees zuinig op uw leden! 
We gaan richting de herfst en nu is de gelegenheid om uw tuin op te 
ruimen. Niet alleen het grof vuil. Maar ook de tunnels die zijn neer gezet 
met plastic en overige op stallen en alles wat weg kan waaien. 
Als er najaarsstormen komen waait alles stuk en als de tuinder het laat 
liggen is dit niet alleen slordig maar ook gevaarlijk. 
Van de plannen van de gemeente is nog niets bekend. 
 
Veel tuinplezier 
Wim Geul 

 
 
 
 
Website  
 

Zoals we allemaal weten is onze vereniging 2010 in het bezit van een 
eigen website. www.dekavel.nl. Hierop worden mededelingen gedaan en 
kunnen leden met elkaar in contact. De website wordt onderhouden door 
Harrie Kierkels (tuin 11). Om de website levendig te houden zijn we op 
zoek naar leuke, interessante berichten / verhalen. Ook foto’s van lang 
vervlogen tijden willen we in de fotogalerij laten zien. Heb jij zelf foto’s, 
of ken je iemand de foto’s heeft van de vereniging, schroom niet en 
meldt je aan via bestuur@dekavel.nl Wij zullen ervoor zorgen dat de 
foto’s gescand en geplaatst worden. 
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Denk bij uw aankopen ook aan onze adverteerders. Zij maken 

het iedere keer weer mogelijk dat Eigen Oogst kan verschijnen 

 
 

Frezen 
Ook dit jaar kunt u uw tuin weer door de vereniging laten frezen. U 
steunt hier onze vereniging mee. Kosten voor een hele kavel zijn  
€ 10.- en € 6.- voor een halve tuin. Opgeven bij Clemens Dieker (5a).  
Bedrag overmaken op rekening van de vereniging (zie achterin dit 
boekje) onder vermelding van naam en kavel nummer of rechtstreeks bij 
Clemens. Zorg ervoor dat obstakels verwijdert zijn en dat er geen hele 
dikke laag mest/compost op ligt. Dit komt de kwaliteit van het frezen 
niet te goede. 
 
Wilt u in het najaar uw tuin gefreesd hebben? Ook dat is geen probleem. 
Ook hiervoor geldt: bedrag overmaken o.v.v. naam en kavelnummer 
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Dorpstraat 11   6931BA Westervoort 
  Tel: 026-3118285   *   Fax: 026-3117832 

  Internet: www.wieleman.com *   E-Mail: info@wieleman.com 

 
 
 
Eigen Oogst digitaal? 
 
Wilt u Eigen Oogst digitaal ontvangen? Stuur dan een berichtje naar 
bestuur@dekavel.nl o.v.v. uw naam en kavelnummer 

 
Tuin gereedmaken voor de winter 
 
Zoals iedereen weet is de winterperiode een tijd waarbij de meesten van 
ons niet zo vaak op de tuin komen. Dat is jammer, al is het alleen maar 
om te kijken naar de staat van de kasjes en de opstallen. Sommige 
“bouwsels” overleven de winterperiode niet en moeten dus voortijdig van 
de kavel gehaald worden. Hierdoor zorg je ervoor dat a) jouw materiaal 
wellicht nog een jaartje langer meegaat en b) dat anderen geen hinder 
ondervinden wanneer het over de tuin heen waait. 
 
Ook moeten alle tijdelijke kasjes, tunnels e.d. waar geen vergunning 
voor aangevraagd is worden verwijdert. 
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Ingezonden stukje 

Als ik dit stukje schrijf is de zomer alweer op zijn retour. De avonden 

worden snel korter en de temperatuur zakt ’s avonds naar aangename 

waarden.  

Het was me weer een zomer wel. Eerst wil de temperatuur niet boven de 

20 graden uitkomen en valt er regen in overvloed. Later kun je overdag 

beter niet op de tuin komen omdat de hitte niet echt aangenaam is. 

Water geven is dan het devies om toch nog iets van eigen tuin te 

kunnen nuttigen. 

Eerst nog maar even terugkomen op de “ontmoetingsmiddag”. Ondanks 

het stralende weer viel de opkomst mij een beetje tegen. De “dames van 

de catering”, zoals ze door onze voorzitter worden genoemd, hadden 

kosten noch moeite gespaard om de inwendige mens te voorzien van 

diverse lekkernijen. Dames: ook van mijn kant als bezoeker dank voor 

jullie inzet. Goed te zien dat leden zich ook op een andere manier voor 

de vereniging in willen zetten. Ik hoorde van de voorzitter dat er 

gelukkig meerdere leden zich aangemeld hebben voor het verrichtten 

van hand- en spandiensten. 

Hebben jullie ook zo’n last gehad van SLAKKEN. Ik heb de indruk dat er 

een complet legioen op mijn tuintje heeft gebivakkeerd. Sla van eigen 
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tuin heb ik dit jaar niet mogen proeven. Ondanks dat ik diverse keren 

nieuwe plantjes heb gepoot en zelf heb gezaaid. Alles opgegeten door 

deze zich bijzonder traag voortbewegende dak- en thuisloze diertjes. 

Diverse middelen geprobeerd, maar niets hiertegen bestand. 

Knoflookspray, mooie “blauwe korreltjes”, ik heb geprobeerd om ze van 

alles bij te voeren, zodat ze van mijn sla af zouden blijven. Helaas; niets 

heeft geholpen en dit jaar zal ik de sla in de lokale supermarkt moeten 

halen. 

Alhoewel het pas half augustus is zie ik dat veel leden al bezig zijn hun 

tuin “winterklaar” te maken. Ik vraag me alleen af of het gebruik van 

zwart landbouwfolie de juiste manier is om extra spitwerk / onkruid te 

voorkomen. Het ziet er niet uit en doet afbreuk aan ons mooie complex. 

En straks maar weer klagen dat de grond zo droog is. In mijn beleving 

moet een tuin in het najaar (rond oktober) omgespit worden, dan een 

lekkere vorstperiode en in het voorjaar weer mooi laten frezen, om er 

vervolgens weer een seizoen tegenaan te kunnen. Maar ja, misschien 

ben ik dan ook wel een beetje van de oude stempel. 

 

Ik wens jullie een fijn “naseizoen”. 

 
 
Herfstgedachte 
 
Ik loop langs velden en wegen en geniet  
van de unieke kleuren van de herfst. Het groene  
varieert naar geel oranje tot rood en bruin.  
Telkens weer staat de natuur in vuur en vlam 
 
Noodkreet!! 

Het voortbestaan van ons verenigingsblad dreigt in gevaar te komen. De 
stukjes die er ook nu weer in staan kunnen ook middels een nieuwsbrief 
verstuurd worden. Dit scheelt veel tijd, energie en geld die het maken / 
uitgeven van een editie van Eigen Oogst met zich meebrengt. De 
redactie is dringend op zoek naar copij. Heeft u dus iets te melden of te 
delen, stuur een berichtje naar bestuur@dekavel.nl. Anders zal Eigen 
Oogst verdwijnen. 
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Contributie  

 
Omschrijving:   Bedrag in €:  
 
Pacht hele kavel   34.- 
Pacht halve kavel   17.- 
Lidmaatschap    17.50  

Sleutelgeld    15.- 
Borg 2e sleutel    20.- 
Borg hele kavel   40.- 
Borg halve kavel   20.- 
Bouwvergunning   11.50 
Frezen hele kavel   10.- 
Frezen halve kavel     6.- 
Inschrijfgeld     7.- 
Veranderingen      2.25 
 
Betalingen: ING IBAN   NL82 INGB 0004 5366 89 
t.n.v. volkstuinvereniging De Kavel. 
 

Na het eerste jaar is alleen pacht en lidmaatschap verschuldigd. 
 
Kopie voor de winter-editie graag inleveren voor  
28 november 2016 
Inleveren op onderstaand adres of in de brievenbus nr.11 op de 
tuin  
 
Eigen Oogst 
t.a.v. Clemens Dieker 
Scheisprong 16 
6932BG Westervoort 
of per mail naar: 
bestuur@dekavel.nl  
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