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Van de voorzitter
Op de ledenvergadering komen wij met het voorstel om met het boekje
“Eigen Oogst” te stoppen. Wij willen de berichten en het overige nieuws
voortaan via een nieuwsbrief doorgeven; als u deze wilt ontvangen, stuur
dan een berichtje naar bestuur@dekavel.nl
Het boekje is voor de vereniging niet meer rendabel. De meeste leden
hebben een computer en voor diegenen die het ontvangen van de
nieuwsbrief een probleem vinden, hebben we ook het infobord om
berichten door te geven. Voor mij is dit dus ook het laatste berichtje voor
het boekje. Hierbij het verzoek aan alle leden om hun mailadres door te
geven aan het bestuur om o.a. de jaarcontributies via de mail toe te
sturen.
Er komt ook weer een kennismakingmiddag; de datum wordt
bekendgemaakt op de vergadering door de dames van de catering.
De parkeerplaats is nog steeds een stortplek: het ziet er niet uit en vooral
de tuinders die vooraan zitten hebben daar last van. We hebben wel
goed contact met de gemeente en hopen dus dat er binnenkort een
oplossing komt.
Het is jammer dat er weinig belangstelling voor de vergadering is want
dat is juist de gelegenheid waarbij de tuinders hun ideeën naar voren
kunnen brengen.
De winter komt eraan, dus zorg ervoor dat alle rommel opgeruimd is,
zodat dat er niks kan wegwaaien. Het zou fijn zijn voor de tuinen als het
goed gaat vriezen, dan hebben we minder last van de slakken.
Ik wens iedereen prettige feestdagen, een gezond 2017 en veel
tuinplezier!
Wim Geul
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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.

Denk bij uw aankopen ook aan onze adverteerders. Zij maken
het iedere keer weer mogelijk dat Eigen Oogst kan verschijnen
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Frezen
Zoals ieder 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.

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
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Ingezonden stukje
Wat hoor ik nu weer op de tuin; Eigen Oogst houdt op te bestaan. Waar
moet ik dan met mijn creatieve hersenspinsels naar toe. Moet ik ze
opschrijven en in het infobord laten plaatsen, of toch maar gewoon een
aanmelden voor de nieuwsbrief. Hier ga ik me tijdens de komende
feestdagen maar een over buigen.
Het jaar 2016 alweer bijna voorbij. Tjonge, wat vliegt de tijd toch als het
gezellig is. En gezellig is het op de tuin. (tenminste: dat vind ik). Het
bestuur heeft weer en paar controles gehouden en tuinders
aangesproken op onderhoud. Over het algemeen worden de
aanwijzingen goed opgevolgd. Zoals ik in een van mijn eerdere stukjes al
eens memoreerde. Het was voor mij geen best jaar. Het “slakkenvolk”
heeft mijn tuin het afgelopen jaar gevonden en gretig gesnoept van al
het lekkers wat eigenlijk voor de mensenmaag bestemd was. Maar goed,
we staan aan de vooravond van een nieuw jaar met daarin, naar ik
hoop, weer nieuwe kansen voor het kweken van al dat lekkers.
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Ik begon met het einde van Eigen Oogst (althans het gerucht hierover).
Ik kan me er wel wat bij voorstellen. We leven in 2017 waarin de
digitale mogelijkheden groter zijn dan we ons kunnen voorstellen. Ik
snap dan ook wel dat het bestuur besloten heeft om de “papieren versie”
van Eigen Oogst tot het verleden te laten behoren. Alhoewel ik me ook
kan voorstellen dat met name de oudere leden dit een gemis zullen
vinden. Maar ja, we moeten met de tijd mee en uit kostenoverweging
leg ik me hier maar bij neer.

Helaas het is niet anders, net nu ik het idee opgevat had voor iedere
uitgave een klein stukje te schrijven, en ga ik me inschrijven voor het
ontvangen van de nieuwsbrief en wellicht dat ik ook daaraan mijn
bijdrage kan leveren.
Ik wil nog wel even een woordje tot de redactie richten. Vele jaren heb
ik 4x per jaar mogen genieten van een clubblad dat er netjes en
verzorgd uitziet. Soms met verhalen waar ik wel iets mee kon en soms
ook met stukjes waarvan ik dacht: dit is bladvulling. Clemens, bedankt
hiervoor.

Wintergedachte
De dagen weer korter
Het blad aan de bomen is weg
Binnen de geur van kerst
Spijs in overvloed
Buiten scharrelt een vogel
Op zoek naar ????

Het bestuur wenst alle leden, begunstigers en adverteerders
Fijne feestdagen en een gezond 2017
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Contributie
Omschrijving:
Pacht hele kavel
Pacht halve kavel
Lidmaatschap
Sleutelgeld
Borg 2e sleutel
Borg hele kavel
Borg halve kavel
Bouwvergunning
Frezen hele kavel
Frezen halve kavel
Inschrijfgeld
Veranderingen

Bedrag in €:
34.17.17.50
15.20.40.20.11.50
10.6.7.2.25

Betalingen: ING IBAN NL82 INGB 0004 5366 89
t.n.v. volkstuinvereniging De Kavel.
Na het eerste jaar is alleen pacht en lidmaatschap verschuldigd.
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Het bestuur wenst zijn leden en
adverteerders fijne feestdagen
en een gezond 2017
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