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Bestuur 

 
Voorzitter:  W.L.Geul 
    Vuurdoornpad 5 
    6921EJ Duiven  
    tel: 0316-268060      kavel 73 
 
Secretaris:  T. Kortekaas 
    Weidekervel 111 
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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 nieuwe tuinjaar staat weer voor de deur. De eerste zonnige dagen 
hebben we gehad en dat betekent dat  we weer in onze tuin aan de slag 
kunnen. De een heeft meer werk dan de ander, maar ik ga er van uit dat 
iedere tuinder er weer veel zin in heeft en dat het complex er binnenkort 
weer netjes uitziet. 
 
Begin maart hebben we champost gehad. Veel leden hebben hier 
gebruik van gemaakt. Ook was er de algemene ledenvergadering. De 
opkomst viel wel een beetje tegen. Slechts 29 leden hadden de moeite 
genomen om naar de vergadering te komen. 
 
Helaas hebben we het afgelopen jaar van 3 leden afscheid moeten 
nemen. Tijdens de vergadering hebben we hier aandacht aan besteedt.  
 
De ontmoetingsdag 2016 staat gepland op zaterdag 28 mei. Aanvang 
14.00 uur. 
 
Veel tuinplezier.  
                
Wim Geul    
 

 
 
 
 
Website  
 

Onze vereniging is vanaf april 2010 actief op de digitale snelweg. Harrie 
Kierkels (kavel 11) is beheerder van onze site. De website heeft in het 
voorjaar van 2016 een compleet nieuwe look gekregen. Kijk snel op 
www.dekavel.nl en abonneer je op de nieuwsbrief. Harrie bedankt voor 
de tijd en energie die je hierin steekt. Het is een fijne manier om snel 
wat berichten te plaatsen en met de nieuwsbrief kunnen deze ook 
doorgestuurd worden naar de leden.  
 
Om de nieuwsbrief goed te laten functioneren is het dus van belang dat 
zoveel mogelijk leden hun email-adres doorgeven. Het mooiste is 
natuurlijk dat de leden zelf ook een stukje plaatsen zodat de kennis met 
elkaar gedeeld kan worden. Veel plezier op onze vernieuwde website 
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Denk bij uw aankopen ook aan onze adverteerders. Zij maken 
het iedere keer weer mogelijk dat Eigen Oogst kan verschijnen 

 
 
 
Notulen Algemene Ledenvergadering  08-03-2016 
 
Aanwezig: 29 leden 
Afwezig met bericht: 4 leden 
 
1) Opening en mededelingen voorzitter. 

Wim opent de vergadering met een welkomstwoord. Verder geeft hij een update 
over de plannen die de gemeente heeft om het park te renoveren en de gevolgen die 
het heeft voor de vereniging: Het parkeerterrein voor de ingang vervalt en wordt een 
groenstrook.  In plaats hiervan komt een parkeerstrook voor 12 auto’s.  Verder zal 
het bestraatte deel halverwege het complex  door de gemeente vervangen worden 
door asfalt. De bomen in de groenstrook grenzend aan de woonwijk zullen 
vervangen worden door struiken. Volgens de laatst bekende planning  start het werk 
in augustus 2016. Onderhoud aan het complex  behalve het hakselen zal in de 
toekomst niet meer door de Gemeente worden gedaan. Vrijwilligers zullen in de 
toekomst nodig zijn om dit op te vangen. Afgelopen periode zijn drie leden 
weggevallen te weten; John Bremer,  Henk Beekhuis en Arthur Lichtenberg. De 
kennismakingsbijeenkomst  zal 28 mei 2016 plaatsvinden 
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2) Ingekomen stukken van belang voor deze vergadering 
Er zijn vier afmeldingen binnengekomen. 
   

3) Notulen algemene ledenvergadering 03-03-2015  
Geen op- en aanmerkingen van de leden. 

 
4)  Jaarverslag Secretaris                                                                                                       

De gemeente Westervoort had  een verrassing voor “de Kavel” in petto. Er zijn 
plannen  om het park rondom het complex  aan te pakken.  De vereniging wordt 
daar in betrokken doordat het parkeerterrein wordt aangepast, de afscheiding aan de 
bebouwde kant vervangen wordt en het onderhoud aan het complex wordt 
overgedragen aan de vereniging.  Het gevolg is dan ook dat vrijwilligers nodig zullen 
zijn om het onderhoud uit te voeren. De voorlopige planning is nu dat het project in 
augustus 2016 (einde broedseizoen) zal kunnen starten.       

 
7 maart 2015                                                                                                                                                                                  
Algemene ledenvergadering waarbij het aantal aanwezige leden zevenendertig 
waren.  

 
23 mei 2015                                                                                                                                                                                        
Een succesvolle ontmoetingsmiddag waarbij de leden nader met elkaar kennis 
hebben kunnen maken. Er was veel belangstelling en onder  het genot van een 
hapje en een drankje konden de leden bijpraten over van alles wat en nog meer.  Er 
was dit jaar één jubilaris: Clemens Dieker,  25 jaar lid waarvan 16 jaar als 
bestuurslid.  

8 juni 2015                                                                                                                                                                                
Diefstal uit de loods van de vereniging van; heggenschaar; bosmaaier en aggregaat. 
De goederen waren verzekerd en de afhandeling van de schade is tot volle 
tevredenheid door onze verzekeraar afgehandeld.   
Het looppad vanaf Kavel 1a tot 10 is opnieuw gelegd,  verzakkingen van het pad 
zorgde voor een gevaarlijke  situatie voor fietsers. 
 
Gedurende het jaar is door het bestuur meerdere malen controle uitgevoerd op het 
complex. Bij meerdere tuinen was er sprake van achterstallig onderhoud met als 
gevolg dat ongewenste kruiden tot bloei kwamen en daardoor overlast bezorgde 
voor overige leden.  In de meeste gevallen bleek ziekte, langdurige vakantie en 
tijdgebrek  de oorzaak te zijn. Door afspraken te maken is in bijna alle gevallen 
verdere escalatie voorkomen. Een lid is  geroyeerd vanwege  afspraken die in 2014 
met hem zijn gemaakt maar door het deze niet zijn nagekomen.  
 
Vernieling en diefstal                                                                                                                                                                                          
Het is dit jaar meerder malen gebeurt dat onbevoegden het terrein hebben betreden 
en ingebroken hebben in schuren.  Met een betonschaar zijn hangsloten doorgeknipt. 
De benadeelden is geadviseerd om de wijkagent in te lichten en aangifte te doen.   
 
Drie leden zijn weggevallen door overlijden:                                                                                                        
08-10 -2015 John Bremer                                                                                                                                                                                 
28-01-2016  Henk Beekhuis                                                                                                          
31-01-2016 Arthur Lichtenberg  
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Het bestuur is vier maal samen gekomen om te vergaderen.    

 
5)  Jaarverslag Penningmeester 
Clemens Dieker geeft een mondelinge toelichting op het jaarverslag. Conform de 
afspraken gemaakt bij het vorige A.L.V. zijn overige kosten meer uitgesplitst in het 
overzicht.   
 

6)  Verslag kascontrole. 
Commissieleden zijn de heren van Geelen en Derksen  
Dhr. van Geelen deelt namens de kascontrole-commissie mee dat alle kasstukken bij 
de penningmeester zijn gecontroleerd.  Er zijn geen onrechtmatigheden 
geconstateerd en op grond van voorstaande verzoekt hij de vergadering  om  de 
penningmeester decharge te verlenen voor de gevoerde administratie. Dit voorstel is 
door de vergadering geaccordeerd.  

 
7) Nieuw (reserve)lid kascontrole.  

Dhr. Van Geelen is aftredend. 
Dhr.Koning stelt zich beschikbaar als reserve-lid. Commissie bestaat het komende 
jaar uit de heren Derksen en Tannemaat met dhr. Koning als reservelid  

 
8)  Bestuursverkiezing.  

Aftredend volgens rooster is Ruud Bokhove. Ruud heeft zich herkiesbaar gesteld en 
aangezien zich geen kandidaten hebben aangemeld bij de secretaris om zich 
verkiesbaar te stellen, heeft de vergadering unaniem besloten om het vertrouwen 
dat de leden hebben in zijn functioneren te waarderen door hem voor een volgende 
termijn deel te laten uitmaken van het bestuur.   
 

 
9) Kennismakingsbijeenkomst 2016 
De bijeenkomst is op 28 mei van 14.00  tot 16.00 uur  

 
10) Rondvraag 

 
Mw. Kessely  zou graag een toiletvoorziening op het complex willen.  

De vraag om een toilet op het complex komt met regelmaat terug echter is 
een vaste aansluiting  voor aanvoer van drinkwater en afvoer van afvalwater 
niet mogelijk. Een aanvraag  zal  hiervoor niet gehonoreerd worden doordat 
de  vereniging geen postcode heeft (zonder postcode draaien ambtelijke 
molens niet).  Zou het eventueel wel lukken dan zouden de vaste lasten een  
forse aanslag betekenen op de liquide middelen. 
 

Mw.Touw vraagt hoe het gaat met dhr.Munster.  
Dhr.Dieker heeft onlangs contact gehad met zijn zoon. Op dit moment gaat 
het nog niet geweldig. Operatie heeft een grote impact gehad. Zodra er meer 
bekend is wordt dit gedeeld. 

 
Dhr.van Essen vraagt wanneer er gefreesd gaat worden. 

Frees is op het moment van de vergadering in onderhoud. Zodra hij terug is 
zal er begonnen worden met frezen. 
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Mw. McGillavry wil graag weten hoe het beleid geregeld is van de uitgifte van tuinen.  
De laatst bekende afspraak was dat nieuwe leden beginnen met een half kavel. 
Echter worden er nu hele kavels uitgegeven.  

Bij het opstellen van het beleid was er een grote wachtlijst, door het uitgeven 
van halve kavels konden zoveel mogelijk mensen een tuin verkrijgen. Echter is 
er nu geen wachtlijst meer, er wordt wel gekeken of men geschikt en capabel 
is om een hele tuin te kunnen onderhouden.  

Hoe vaak is er controle op de tuin?  
Drie a vier maal per jaar. Er wordt rekening gehouden met de 
vakantieperiode. 

 
Mw.Rombout raagt of de stekjestafel weer terug komt. 

Mw.Wanders geeft aan dat deze tijdelijk bij haar schuur gezet is en dat het 
binnenkort weer aan het begin van de tuin wordt geplaatst 

 
Dhr.Koning  meldt dat een kruiwagen defect is in de schuur en verder is hij bereidt 
om indien er interesse is om een cursus snoeien te organiseren.  

Het merendeel van de aanwezige leden reageert hier positief op. 
Geïnteresseerden kunnen rechtstreeks contact met hem opnemen. D.Koning (kavel 
40) 
 
 
Dhr.Tannemaat had graag een betere communicatie gezien bij het bestellen van de  
champost.  De termijn van bestellen werd verkort en enkel bekend gemaakt via het 
bulletinbord. 

De nieuwe leverancier  werkt en rekent in vrachten van 60 ton. Indien  er een 
tweede wagen moet rijden en deze  is niet volledig gevuld dan zou de prijs 
per kuub  voor een ieder verhoogd moeten worden. Ruud heeft vooraf een 
vaste prijs afgesproken en vanwege het uitblijven van bestellingen is besloten 
om  maar een wagen te laten rijden om zo de prijs per kuub champost gelijk 
te kunnen houden.    

    
 
Niets meer aan de orde dankt de voorzitter een ieder voor de inbreng en sluit hij de 
vergadering.                
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Dorpstraat 11   6931BA Westervoort 
  Tel: 026-3118285   *   Fax: 026-3117832 

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

 
 
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. 
 
 
 
 
Eigen Oogst digitaal? 
 
Wilt u Eigen Oogst digitaal ontvangen? Stuur dan een berichtje naar 
bestuur@dekavel.nl o.v.v. uw naam en kavelnummer 
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Stamppot van radijsjes 
 
Nodig voor 4 personen: 
1kilo kruimige aardappelen 
2 mooie bosjes radijs met ( fris, vers!) loof 
250 g ontbijtspek 
100 g walnoten 
1 dl melk 
25 g boter 
wat sprietjes bieslook 
 
Geen stevige winterkost uiteraard, maar een luchtige lentevariant. 
Schil de aardappelen, snij in ongeveer even grote stukken en kook ze gaar in licht 
gezouten water. 
Snij het loof van de radijsjes, was en droog de blaadjes. Snij ze vervolgens in 
reepjes, à la andijvie. 
Verwijder de worteltjes van de radijsjes en snij in plakjes. Snij of knip het ontbijtspek 
in reepjes.  
Smelt de boter in de pan en laat het spek er op middelhoog vuur knapperig in 
uitbakken.  
Doe de plakjes radijs erbij en laat 10 minuten op laag vuur sudderen tot de radijsjes 
glazig zijn maar nog wel wat bite houden.  
Giet de aardappelen af en stamp fijn. Breng de melk aan de kook in een steelpan en 
roer door de aardappelen.  
Voeg radijsjes en spek toe, inclusief al het vet uit de pan, plus de grof gehakte 
walnoten en de fijngeknipte bieslook. Schep alles door elkaar.  
Breng op smaak met peper en ( indien nodig, het spek is al zout) zout. 
 
Eet smakelijk! 
Ranferd Damiana 
(kavel 42a) 
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Tips voor blije bijen in de (moes)tuin 

                                                            

Zonder bijen is er zo goed als geen leven mogelijk op planeet Aarde. Ze zorgen voor 

de bestuiving van allerlei planten. Geen bijen, geen mooie moestuin dus. Maar het 

probleem reikt natuurlijk veel verder dan dat. Gelukkig zijn er een paar dingen die je 

zelf kunt doen om de bijen te helpen! 

Wat zorgt voor een massale bijensterfte? 

Naast een aantal fatale ziekten en plagen, zijn we zelf ook schuldig aan de 

bijensterfte. Er worden te veel pesticiden gebruikt. Daarnaast vinden de bijen in onze 

tuinen steeds minder bloemen die veel stuifmeel en nectar opleveren. Vooral in de 

gekweekte, gevulde bloemen is de nectar voor bijen erg moeilijk bereikbaar. 

Tips voor een bij-vriendelijke tuin 

• Kies voor bij-vriendelijke planten, die in verschillende periodes bloeien. 

• Zorg met een insecten- of bijenhotel voor een veilig onderkomen. 

• Als je bestrijdingsmiddelen wilt gebruiken, gebruik dan ecologische 

bestrijdingsmiddeltjes. 

Bij-vriendelijke moestuinplanten 

Ook een flink aantal eetbare planten in jouw tuin maken de bijtjes blij. Daarvoor 

moet je ze natuurlijk wel tot bloei laten komen. Een paar voorbeelden: 

• bieslook, dille, salie, wilde tijm, marjolein en zwartmoeskervel. 

• fruitboompjes (appel, peer, pruim, zoete kers) en fruitstruiken. 

• prei, ui, zeekool, aubergine, courgette en paprika. 

 

Meer moestuininformatie- en inspiratie vind je in het magazine De Tuin op 

Tafel. 

 Posted in de moestuin 

Tagged kruiden, moestuin, groenten, Fruit, bijen, bijvriendelijk, insectenhotel 

Bookmark the Permalink 

 

Eric Schokker 
(kavel 1a/c) 
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Ingezonden stukje 

Beste lezer, 

Laat ik me eerst even aan jullie voorstellen. Ik ben een tuinder die al enige tijd 

probeert onder het toeziend oog van het bestuur uit komen door mijn tuin, voor 

zover mogelijk, onkruidvrij te houden. Want zeg nu zelf: wie vindt het nu prettig om 

een paar keer per jaar van het bestuur een brief te krijgen omdat de staat van 

onderhoud van de tuin aanleiding geeft tot een soort van schriftelijke waarschuwing. 

Ook mijn naaste buren zullen het niet fijn vinden dat op mijn tuin “plantjes” groeien 

die er na verloop van tijd voor zorgen dat ook zij er op hun tuin van kunnen 

genieten. Als er tuinders zijn die dit wel leuk vinden, laat het weten aan het bestuur, 

misschien dat ik dan kan verhuizen. 

Zoals gezegd loop ik al een paar jaar mee en als ik terugkijk op deze tijd is er veel 

gebeurt. Af en toe loop ik over het complex en maak eens een praatje om er achter 

te komen wat mensen bezielt om zich in het zweet te werken voor een paar kroppen 

sla, wat radijs en een hand vol aardappelen. Vaak krijg ik te horen dat het zo 

“gezellig” is op de kavel. Onderling is er een leuke verstandhouding en met de komst 

van de “ontmoetingsmiddag” is een idee geboren die de contacten nog meer kan 

versterken. Ik zeg bewust kan, want er zijn uiteraard ook tuinders die het liefste 

niets met de vereniging te maken willen hebben en tijdens deze middag niet de 

moeite nemen om even een gezellig praatje te maken met andere / nieuwe tuinders. 

Er loopt zoveel ervaring rond, daar wordt je akelig van. Ik kan me niet voorstellen 

dat je niet van een ander kunt leren. 
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Dan het bestuur. Deze 4 mensen doen volgens mij hun uiterste best om er een leuke 

vereniging van te maken en te houden. Ik zie ze wel eens rond lopen over de tuin. 

Keurende blikken van links naar rechts. Af en toe wijzend. Ik denk dan: oei, oei, daar 

komt weer een brief. 

De voorzitter komt meestal samen met zijn vrouw, maar volgens mij doet zij de tuin 

en komt hij alleen om de contacten te onderhouden. Steeds is er wel iemand die een 

praatje komt maken. Zo zie je maar dat ook een vrouw alleen een hele tuin kan 

onderhouden.  

Dan de secretaris. Vaak op de tuin om zijn tunnel visie uit te oefenen. Tjonge jonge, 

zet al zijn tunnels aan elkaar en je komt tot aan Duiven.  

De penningmeester zie ik niet zo vaak. Volgens mij een rustige man die af en toe 

met de frees een rondje rijdt over de tuin. Hij zal zijn werk wel goed doen, want op 

de laatste vergadering was er geen commentaar op de uitgaven van onze club.  

Als laatste de kavelbeheerder. Die zie ik alleen maar met z’n map met papieren en 

nieuwe tuinders over de kavel lopen. Stukje hier, stukje daar. Kun je het aan, teken 

dan maar.  

Ik ben al een aantal keren op de ledenvergadering geweest en wat mij opvalt is dat 

het steeds dezelfde mensen zijn die ik zie. Dit zijn trouwens ook de mensen die op 

de ontmoetingsmiddag komen. Persoonlijk vindt ik het wel jammer dat er voor een 

vergadering zo weinig animo is. Het bestuur doet zijn best en heeft volgens  mij af 

en toe best wel recht op een complimentje. We hebben volgens mij tegen de 100 

leden. Als er dan maar 30 op de vergadering komen vind ik dat wel jammer. 

Zo genoeg gezegd. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. En we gaan er weer iets 

moois van proberen te maken. Mijn tuin en ik zijn er klaar voor. 

Ik wens jullie een grote oogst en heel veel plezier toe. Wellicht spreken we elkaar 

nog eens. 

 

(naam bij de redactie bekend) 

 
 
Lengtegedachte 
 
De lente is gekomen 
Bladeren groeien aan de bomen 
Bloemen beginnen weer te groeien 
Koeien staan te loeien 
De lente is gekomen 
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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 zomer-editie graag inleveren voor  
28 mei 2016 
Inleveren op onderstaand adres of in de brievenbus nr.21 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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Het bestuur wenst iedereen fijne paasdagen. 

 
 
 
 
 
 
 


