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Van de voorzitter
Het tegelpad van tuin 57c tot en met tuin 64 is opnieuw opgehoogd en
bestraat. Het ziet er keurig uit en het is onkruidvrij gemaakt. Het is wel
de bedoeling dat de tuinders het pad onkruidvrij en schoon houden.
De tegels 30/30 die we niet meer konden gebruiken, hebben de leden
gretig weggehaald voor hun eigen tuin.
Ik doe een beroep op de tuinders om zo weinig mogelijk met de auto op
de tuin te komen want de planten houden niet van uitlaatgassen. Vooral
de tuinders op het middenpad ondervinden hiervan de meeste hinder.
Er staan vooraan in de kleine schuur kruiwagens. Deze kunnen worden
gebruikt om de spullen naar je tuin te brengen. Houdt rekening met
elkaar!
Kinderen zijn welkom maar laat ze niet aan de pompen komen want dat
is geen speelgoed .
Er hebben zich een aantal vrijwilligers gemeld voor de diverse
werkzaamheden voor onderhoud voor het complex. Zo kunnen wij het
complex netjes houden.
De kennismakingsmiddag was een groot succes en de weergoden waren
ons gunstig gezind. Er waren heerlijke hapjes en alles was goed
verzorgd. De stemming was goed en onderling werden plantjes
aangeboden voor de liefhebbers.
Nog veel tuin plezier!
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

Gevuld stokbrood met andijviesalade
INGREDIENTEN 4 PERSONEN
Voor het stokbrood:
1 ui
1 rode paprika
150 g kipfilet
1 theelepel cajunkruiden
2 eetlepels olie
100 g roomkaas

2 eetlepels mangochutney
2 theelepel(s) Bieslook
zout
Witte Peper Gemalen
1 voorgebakken bruin stokbrood
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Voor de andijviesalade:
1 eetlepel citroensap
zout
Witte Peper Gemalen
¼ tl mosterd
3 eetlepels olie
1 appel
150 g gesneden andijvie

Voorbereiding
Bereiding Stokbrood
Ui pellen en klein snijden
Paprika wassen, halveren, zaadlijsten verwijderen en in blokjes snijden.
Kipfilet in kleine blokjes snijden en bestrooien met cajunkruiden.
Olie verhitten en kipblokjes ca. 4 minuten bakken.
Ui en paprika toevoegen en nog ca. 4 minuten bakken.
Monchou, mangochutney en bieslook er door mengen.
Op smaak brengen met zout en witte peper.
Oven voorverwarmen op 240ºC.
Stokbrood in lengte opensnijden.
Helften uithollen tot op ± 1 cm van de rand.
Kipmengsel in onderste helft van het stokbrood scheppen.
Bovenste helft er op leggen en aandrukken.
Op bakplaat in het midden van de oven het stokbrood in ± 15 minuten goudbruin en
gaar laten worden
Bereiding Andijviesalade
In een schaal doen: citroensap, zout, witte peper en mosterd en door elkaar roeren.
De olie er met een garde doorheen kloppen.
De appel wassen, in vieren snijden en het klokhuis verwijderen.
De appelparten in kleine blokjes snijden en door het sausje mengen.
Dan de andijvie er door scheppen.
Serveertips: Het stokbrood schuin in vier stukken snijden en de andijviesalade
ernaast scheppen of in aparte schaaltjes serveren.

Eet smakelijk
(bron: smulweb)

Heb jij nu ook een lekker recept wat je met anderen wilt delen. Stuur dit dan naar:
bestuur@dekavel.nl t.a.v. redactie Eigen Oogst o.v.v. recepten
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Ingezonden stukje
Beste lezer,
In de vorige editie van ons verenigingsblaadje heb ik een stukje laten plaatsen over
het wel en wee op onze volkstuin. Hier heb ik leuke en ook minder leuke reacties
over gehoord. Natuurlijk niet rechtstreeks, want mijn naam is alleen bij de redactie
bekend, maar ik vind dit geen probleem. Het sterkte mij in de gedachte ook voor de
zomer uitgave een stukje te schrijven.
Een van de reacties die ik hoorde op mijn vorige inbreng ging over de tuin van de
secretaris. Ik had het over de tunnelvisie van hem, maar nu is hij gepromoveerd tot
“camping-eigenaar”. Alle tentjes op zijn kavel bieden een mooi onderkomen. Ik weet
alleen niet of tuinders hier gebruik van mogen maken, of dat het meer geschikt is als
slaapplaats voor het dierenrijk. Ik zal mijn slakken doorverwijzen naar de camping.
Het begint eindelijk een beetje mooi weer te worden en dat brengt mij het plezier
om weer wat vaker naar mijn tuintje te gaan. De eerste gewassen staan er
ondertussen op en tot mijn grote vreugde groeien de niet gezaaide gewassen minder
hard dan datgene wat ik heel bewust in de grond heb gedrukt.
Het mooie weer zorgt er echter ook voor dat er vaker water gegeven moet worden.
Ik zag dat er al weer een briefje van het bestuur aan het hek gehangen is om ’s
avonds na 20.00 uur niet meer een motorpompje te gebruiken om overlast in de
buurt te voorkomen. Ik heb hier alle begrip voor. Een beetje rekening houden met
elkaar kan geen kwaad, toch? Anders maar gewoon met de gieter naar een van de
pompen die door de vrijwilligers weer onderhouden en geplaatst zijn.
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Volgens mij zijn er nog een aantal kavels niet bezet. Goed te zien dat ook de jongere
generatie zin heeft in tuinieren. Ik zag een jonge tuinder vol enthousiasme bezig aan
het tussenpad. De eerste groenten staan erin. Laten we dit met z’n allen stimuleren,
zodat onze groene vingers doorgegeven worden.
Het pad linksachter is in 3 dagen tijd opnieuw gelegd. Tegels zijn vervangen en het
ligt er allemaal weer strak bij. Tuinders uit dit “straatje” kunnen weer normaal op de
fiets bij hun kavel komen. Gelukkig zijn er geen gevaarlijke gleuven meer. Nu maar
hopen dat iedereen het huishoudelijk reglement goed gelezen heeft een ook het
stukje bestrating voor de eigen kavel schoon houdt van onkruid.
Zoals op de ledenvergadering al gemeld is er in mei weer de ontmoetingsdag. Ik
hoop veel tuinders hier te ontmoeten om ervaringen uit te wisselen. Ik kan denk ik
nog veel leren. Ondertussen is de ontmoetingsmiddag al geweest. De “dames van de
catering” zoals onze voorzitter ze altijd noemt, hebben weer bijzonder goed hun best
gedaan door allerlei zelfgemaakte hapjes op tafel te zetten. De sfeer zat er door het
mooie weer goed in en er zijn weer diverse tips met elkaar gedeeld.
Tot snel op de kavel
(naam bij de redactie bekend)

Zomergedachte
Jij bent stralend
Puur uit de bron
Zo warm en bepalend
Mijn zomerzon.

De redactie is dringend op zoek naar copij. Heeft u iets te melden of te delen, stuur
een berichtje naar bestuur@dekavel.nl
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Slakken weren met knoflookextract
Uit vroeger tijden is bekend dat monniken knoflookplanten naast hun groenten
zetten om ongedierte op afstand te houden. Knoflook, Allium sativum, is een plant
uit de lookfamilie, (Alliaceae), ui, prei, bies- en daslook horen tot deze groep.
Wetenschappers van de universiteit van Newcastle upon Tyne onderzochten
potentiele slakkendodende middelen. Knoflook is een succesvol en bovendien
MILIEUVRIENDELIJK bestrijdingsmiddel tegen slakken. Een product op basis van
knoflook blijkt dodelijk voor de meeste slakken en kevers, en reduceert bij de rest in
ieder geval de eetlust! Een verder groot voordeel is dat slakkeneitjes niet meer
uitkomen als ze door knoflookextract zijn aangeraakt. Hoe het knoflook de slakken
tegenhoudt is de onderzoekers nog niet helemaal duidelijk. Men neemt aan dat het
zenuwstelsel van de slak ontregelt raakt door de knoflook, maar dat moet nog nader
onderzocht worden, aldus de wetenschappers.

2 knoflookbollen, hele bollen, geen
'teentjes'. De knoflookbollen kneuzen,
pletten.
1 liter water laten koken, de knoflook
voorzichtig In het kokende water laten
glijden en 10 minuten laten koken.
Af laten koelen en zeven, bijvoorbeeld
door een nylonkous.
Het verkregen knoflooksap bewaren in
een afsluitbare fles.
Per 1 liter water 2 grote eetlepels
knoflooksap toevoegen, in plantenspuit of
een andere vernevelaar gieten. Goed
doorroeren.
Hiermee de planten bespuiten.
Herhaal het om de twee à drie weken.
Leon Rutten
(bron: hostavereniging.nl)
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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

Contributie
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.
Kopie voor de herfst-editie graag inleveren voor
28 augustus 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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