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Van de voorzitter
De tuinders die hun tuin winterklaar hebben, kunnen het nieuwe
tuinseizoen goed van start gaan. Het is heel belangrijk voor je tuin dat
dit gebeurt. Ruim gelijk plastic en de spullen die je niet meer gebruikt
op, zo hou je je tuin schoon.
Ook wij krijgen met bezuinigingen te maken. Dit zal op de ledenvergadering bekend worden gemaakt. De datum en de agenda van de
ledenvergadering staan vermeld in dit boekje. In het boekje staat ook
vermeld hoe je compost kunt bestellen. Als je bestelt en betaalt, dan kun
je erop rekenen dat het er op de afgesproken datum is.
Voor het nieuwe seizoen kun je de tuin laten frezen door J. Peters en
ook C.Dieker. Je steunt er de vereniging financieel mee en we kunnen
hiervan de onkosten voor de frees betalen.
Over het algemeen hebben we geen slecht jaar gehad; het weer was
gunstig voor ons.
Helaas heeft een aantal tuinders problemen gehad met aardappels die
niet goed waren. Zet nooit aardappels op dezelfde plek als het afgelopen
jaar. Het beste is de kavel in drieën te delen en zo elk jaar te wisselen.
Hygiëne op je tuin is heel belangrijk: doe dus nooit zieke gewassen of
aardappelloof in de compostbak.
Nu kun je ook nog de struiken en bomen flink terugsnoeien, dan hebben
de tuinders naast je er geen last van.
Ik wens iedereen prettige feestdagen, een gezond 2013 en veel
tuinplezier.
Wim Geul
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Website
Onze vereniging is vanaf april 2010 actief op de digitale snelweg. Harrie
Kierkels (kavel 95a) is beheerder van onze site. Kijk snel op
www.dekavel.nl en laat een berichtje achter.
Op deze site staan o.a. diverse zaken die wij snel bekend willen maken.
Bezoek de website dus met regelmaat voor het laatste nieuws rond onze
vereniging. Heeft u suggesties: stuur dan een berichtje via de link.

Wilt u uw tuin geploegd en/of gefreesd hebben, neem dan contact met
mij op via een briefje in de brievenbus bij tuin 101, of Zwaanstraat 7
Duiven. B. van Hummel.
Denk bij uw aankopen ook aan onze adverteerders. Zij maken
het iedere keer weer mogelijk dat Eigen Oogst kan verschijnen
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Compost bestellen?
Beste tuinders,
Er kan weer compost besteld worden. De kosten zijn € 7.50 per m³. Dit
zijn 12 kruiwagens.
Het wordt bezorgd op donderdag 21 februari 2013 vanaf 12 uur.
Alleen vooruit betalen. Dit kan contant bij Wim Geul of via de bank op
rekening nummer 1927358 t.n.v. W.Geul. Er kan besteld worden tot 17
februari 2013. Ophalen op 21, 22 of 23 februari. Daarna blijft het liggen
voor eigen risico.
Wim Geul
Kavel 73 / 74a

DCM messtoffen
Op maandag 18 februari 2013 wordt er een lezing gegeven door Leo
Groenleer van DCM meststoffen uit Katwijk. Deze lezing wordt gehouden
in bezoekerscentrum Sonsbeek aan de Zijpendaalseweg in Arnhem.
Aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis voor leden van Groei & Bloei.
Niet leden betalen € 5.Eric Schokker
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Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze
Algemene Ledenvergadering
Die gehouden word op dinsdag 19 februari om 20.00 2013 in
zalencentrum Wieleman , Dorpstraat 11 te Westervoort
Agenda
1 Opening
2 Ingekomen stukken van belang voor deze vergadering
3 Notulen algemene ledenvergadering 28-02-2012
4 Jaarverslag Secretaris
5 Jaarverslag Penningmeester
6 Verslag kascontrole.
Commissieleden zijn de heren B.Jansen en K.Hauwert
7 Nieuw (reserve)lid kascontrole. Dhr. B.Jansen is aftredend.
8 Bestuurverkiezing. Aftredend volgens rooster W.Geul
9 R.Bokhove uitleg over de tuinen

Pauze
10 Rondvraag
Sluiting
Aangaande punt 8 kunnen kandidaten zich aanmelden tot 1 uur voor
aanvang van de vergadering bij de secretaris.
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Notulen Algemene ledenvergadering 28-02-2012
Aanwezig : 27 leden
Afwezig met bericht: 10 leden
1) Opening en mededelingen voorzitter.
Vzt opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom op deze
vergadering. Hij bedankt de vrijwilligers van de vereniging die het
afgelopen jaar weer diverse hand- en spandiensten hebben verricht.
* Hij geeft aan dat er weer een nieuwe contactpersoon bij de gemeente
is. Hierdoor blijft het lastig om een aantal zaken gedaan te krijgen. Alles
moet verantwoord worden. Er is contact geweest met de gemeente over
een nieuwe invulling van de parkeerplaats. Diverse bewoners van de wijk
de Leigraaf hebben geklaagd bij de gemeente over de overlast die ze
ondervinden van het vrachtverkeer wat door de wijk heen rijdt naar de
parkeerplaats bij onze volkstuinen. Het bestuur is vorig jaar op het
gemeentehuis geweest om met de gemeente hierover van gedachten te
wisselen. De vereniging heeft een voorstel gedaan, maar door gebrek
aan financiën is dit weer op een laag pitje gezet.
* Het afgelopen najaar heeft er veel rommel op de tuin gelegen.
Afgesproken wordt dat er ook in het najaar tuincontroles zullen worden
gehouden en dat leden aangesproken worden wanneer er losliggende
zaken op de tuin liggen die bij stevige wind over het complex kunnen
waaien, waardoor anderen weer overlast kunnen ondervinden.
* Het afgelopen jaar is er weer diverse malen melding gemaakt van
diefstal. Ook tijdens de verdeling van de compost in de periode 23-26
februari is er door een tuinder illegaal compost opgehaald. Deze persoon
was met de auto op het complex en heeft na vertrek de poort weer op
slot gedaan. Tijdens de hierop volgende discussie kwam o.a. naar voren
dat de chauffeur van de maaimachine zelf een gedeelte van het hek
demonteert om binnen te kunnen komen. Wim neemt hierover contact
op met betreffende instantie. Zij hebben namelijk een sleutel van het
complex.
* Gebruik van motorpompen op het complex. Afgelopen jaar heeft het
bestuur het verzoek gedaan om motorpompen alleen te gebruiken
tussen 8.00 en 20.00 uur, om overlast voor de omliggende huizen tot
een minimum te beperken. Dhr. van Hummel geeft aan hier toch wel
moeite mee te hebben. Hij is van mening dat een tuinder in de
zomerdag ’s avonds ook moet kunnen sproeien. Een motorpomp is ook
geen probleem wanneer deze wordt gebruikt om een ton te vullen,
echter wanneer deze motor 2 uur staat te draaien om d.m.v. een sproei
installatie de tuin te bewateren wordt dit als zeer irritant ervaren. Een
meerderheid van de aanwezige leden is het hier mee eens en voorstel
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wordt dan ook opgenomen in het huishoudelijk reglement. Tevens het
verzoek om bijv. een geïsoleerde kist om de pomp te zetten zodat
overlast tot een minimum wordt beperkt.
2) Ingekomen stukken van belang voor deze vergadering.
Er zijn twee brieven binnengekomen.
* J.Koenders heeft een brief gestuurd welke door de penningmeester
wordt voorgelezen. Inhoud heeft betrekking op sancties welke zouden
moeten gelden wanneer een lid betrapt wordt op diefstal. Over het
algemeen zijn dit ook de regels die het bestuur nu al hanteert.
Dhr.Kuypers geeft aan dat het juridisch niet waterdicht zit om te stellen
dat de spullen die op de tuin van het betreffende lid direct aan de
vereniging vervallen. Bestuur gaat dit dan ook uitzoeken. Alle aanwezige
leden zijn het er mee eens dat wanneer een lid betrapt wordt op diefstal
deze direct geroyeerd dient te worden.
* Mail van de dames Teering / Touw over de wateroverlast. Gemeld kan
worden dat er in het najaar 50m³ grond geleverd wordt om tuinen op te
hogen en zodoende wateroverlast tegen te gaan. Wel besloten dat het
bestuur in eerste instantie tuinen aanwijst welke hiervoor in aanmerking
komen. Van belang is echter wel dat de betreffende tuin eerst goed
omgespit wordt,waardoor de ondergrond ook losser wordt en het water
sneller weg kan zakken.
* Hemelwaterafvoer van betonnen schuren wordt tevens aangepakt.
3) Notulen A.L.V. 23-02-2011
Er komen nog steeds mensen via de
achterkant op tuin. Bekeken wordt hoe
dit opgelost kan worden.
4) Jaarverslag Secretaris.
Geen op-/aanmerkingen.
5) Jaarverslag Penningmeester.
Dhr Esvelt vindt de bijdrage voor de leden voor het laten frezen van de
kavel aan de lage kant, gezien de kwaliteit die er geleverd wordt.
Vastgesteld is dat het frezen een service is naar de leden toe en dat het
voor een ieder mogelijk moet zijn om tuin door de vereniging te laten
frezen. De personen die namens de vereniging frezen krijgen hier een
vergoeding voor. Verder zijn er geen op-/aanmerkingen.
6) Verslag kascontrolecommissie.
Dhr.Jansen deelt namens de kascontrolecommissie mee dat alle stukken
bij de penningmeester zijn gecontroleerd en dat er geen
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onrechtmatigheden zijn vastgesteld. Hij verzoek dan ook de
penningmeester decharge te verlenen voor de gevoerde administratie.
Dit wordt door de vergadering overgenomen.
7) Nieuw reservelid kascontrolecommissie
Dhr.ter Haar is aftredend. Mw.Spies stelt zich beschikbaar als reservelid,
waardoor de commissie er als volgt uit ziet. Leden: de heren Jansen en
Hauwert, reserve: Mw.Spies.
8) Bestuursverkiezing.
Dhr.Geul heeft besloten om nog één jaar beschikbaar te zijn als
voorzitter voor de vereniging. Tijdens de A.L.V. van 2013 treedt hij terug
uit het bestuur. Er wordt dan ook een dringende oproep aan de leden
gedaan om na te denken over een bestuursfunctie. In de statuten van
de vereniging zal tevens nagekeken worden over het aantal
bestuursleden.
9) Contributieverhoging per 01-01-2013
Penningmeester ligt voorstel van het bestuur toe.
Om de vereniging financieel gezond te houden
wordt een verhoging van € 2.50 voorgesteld. Na
wat verduidelijking wordt voorstel unaniem door
de aanwezige leden aangenomen. Mw.Alewijnse
geeft aan dat er, mogelijk, bij de stichting
landschapsbeheer een subsidie te verkrijgen is.
Penningmeester zoekt dit uit.
10) Rondvraag
Mw.de Reus: Blij dat er achter haar tuin gesnoeid is. Ze heeft nu meer
licht in haar kas.
Dhr.Esvelt: Is er wel eens gedacht aan sponsoring van buitenaf (vb
heksponsoring of een bedrijf wat ons grond kan leveren)
Antw: Nee, maar kan altijd uitgezocht worden.
Dhr.Esvelt vraagt om meer duidelijkheid omtrent lege tuinen. Wat blijft
op de tuin en wat mag er eventueel afgehaald worden. (vb tegels)
Antw: Wanneer een tuin al weer verhuurd is mag er niets afgehaald
worden. In andere gevallen alleen in overleg met kavelbeheerder.
Mw.Spies: Afgelopen heel veel onkruid op de paden.
Antw: de helft van het pad hoor door de aanliggende tuinder
bijgehouden te worden.
Dhr.van Hummel: Ook tuinders die hun tuin aan het geasfalteerde pad
hebben aanspreken op overhangende struiken.
Antw: dit gebeurt al.
10

Dhr.van Hummel: Op diverse tuinen zijn bomen omgezaagd. Zijn de
wortels er ook uit? Antw: Nee. De wortels zijn er niet uitgehaald, maar
wel dusdanig ingezaagd dat het rottingsproces versneld wordt.
Dhr.Beekhuis: Heeft er iemand ervaring met anti lekbanden voor de
kruiwagens? De banden worden erg slecht en moeten vervangen
worden. Dhr.van Hummel vindt dit een goede oplossing.
Dhr.Dieker: Er is een mogelijkheid om via Coco-compost compostblokken
te bestellen. Door enkele leden wordt gemeld dat een dergelijk product
ook bij Action verkrijgbaar is.
Dhr.Dieker: Eigen Oogst kan ook via de mail verzonden worden.
Aanmelden hiervoor d.m.v. een mail (adres via website)
Niets meer aan de orde sluit de voorzitter de vergadering en dankt een
ieder voor hun inbreng tijdens deze boeiende vergadering.
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Dorpstraat 11 6931BA Westervoort
Tel: 026-3118285 * Fax: 026-3117832
Internet: www.wieleman.com * E-Mail: info@wieleman.com
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Eigen Oogst digitaal?
Wilt u Eigen Oogst digitaal ontvangen? Stuur dan een berichtje naar
bestuur@dekavel.nl o.v.v. uw naam en kavelnummer

Wintergedicht
Koud en grillig
De sloten bevroren
Sneeuw en IJzel
De winter geboren

Vergeten groenten (1) De pastinaak
Een van de oudst bekende groenten ter wereld is de pastinaak. Bij
opgravingen uit het Stenen Tijdperk (9000 v. Chr) zijn resten van deze
groente aangetroffen. In onze streek is de pastinaak door de Romeinen
geïntroduceerd. Veel later, om precies te zijn in 1573, is pastinaak een
belangrijk deel van de hutspot zoals deze bij het Leidens ontzet wordt
gegeten. Natuurlijk was de aardappel toen nog niet bekend, dus van een
“moderne” hutspot was geen sprake.
In de 18e eeuw kwam de aardappel steeds meer in zwang. Dit ging ten
koste van de pastinaak. Al in de 19e eeuw werd de groente steeds
minder gekweekt, en tegen het begin van de 20e eeuw was deze alleen
nog populair in Groot Brittannië. Tegenwoordig maakt de pastinaak weer
een kleine comeback.
Pastinaken zijn familie van de schermbloemigen (o.a. selderij, venkel,
peterselie, en wortel) en behoorlijk vorstbestendig, de smaak wordt
versterkt als de vorst “er overheen” is gegaan. Zaaien kan al vroeg,
vanaf april. Ze ontkiemen langzaam, maar daarna hoeft u er weinig tot
niets meer aan te doen.
Bij warm en zonnig weer kan het blad irritatie veroorzaken, dus pas op!
Net als wortels kunt u pastinaak vrij lang bewaren, ca 2 weken.
Pastinaak is prima in te vriezen. Eerst een minuut of 2 blancheren,
daarna is deze ca. 6 maanden houdbaar in de vriezer.
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Wat kunt u met pastinaak op culinair gebied?
Raspen als salade met een dressing
Gekookt bij vlees of wild
In plakjes frituren tot chips
Pureren en mengen met aardappelpuree
Verwerken in soepen
En veel, heel veel meer.
De moraal van dit verhaal? Reserveer volgend
jaar een klein stukje van uw tuin voor deze
vergeten groente. De geur van pastinaak als u
de eerste mooie licht beige jongen uit de grond
trekt is onvergetelijk.
Marc Bos (57c)

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 Jan Peters (kavel 16),
Clemens Dieker (5a).
Bedrag overmaken op rekening van
de vereniging (zie achterin dit
boekje) onder vermelding van
naam en kavel nummer. Zorg
ervoor dat obstakels verwijdert zijn.

Pompoenrecepten
Beste medetuinders.
Hebben jullie dit jaar ook zo veel pompoenen en geen zin meer in die
overheerlijke pompoensoep? Mijn advies: maak een lekkere
pompoenentaart.
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Ik heb het afgelopen jaar twee pompoensoorten gekweekt nl. de oranje
en een witte.
De witte is de Sweet Dumpling. Een prachtige vrucht om te zien. De schil
is wittig met een vleugje groen. Het vruchtvlees is licht oranje. De smaak
is suikerzoet. Zeer geschikt voor een pompoenentaart of cake.
De oranje pompoen is Pompoen Oranje Zon. Ook een heerlijke
pompoenensoort en zeer geschikt voor de soep. Ook te gebruiken voor
een taart of cake en zelfs als groentegerecht.
Ik heb een pompoenentaart gemaakt. Het recept stond in Trouw van 22
november. Ik heb de oranje pompoen gebruikt. De volgende keer ga ik
de taart maken van de witte pompoen, omdat die zoeter is.
Pompoentaart.
Ingrediënten:
Bakmateriaal: magnetronfolie; ingevette vlaaivorm met losse bodem, 26
cm diameter, opstaande rand 2,5 cm. ( Ik heb gewoon een springvorm
gebruikt. Ging ook prima.)
Korst: 200 g tarwebloem, patent; 2 eetlepels suiker; snuf zout; harde
roomboter; 1 eierdooier; 50 ml ijskoud water.
Vulling:pompoen van ong. 1 kg; 300 ml slagroom (Ik had slechts 200 ml.
Ging ook prima); 3 eieren; 1 eiwit; 75 g kristalsuiker; 25 g bruine suiker;
2-4 theelepels kaneel; 1-2 theelepels gemberpoeder; ½ -1 theelepel
nootmuskaat; ( Ben ik vergeten. Smaakte desondanks prima) snuf zout;
¼ -1/2 theelepel kruidnagelpoeder.
Bereiding:
Bloem, suiker en zout mengen. De boter met
twee messen erdoor snijden tot rul kruim.
Dooier erbij roeren met een mes. Met kleine
beetjes het ijswater erdoor roeren tot alle
droge bloem is opgenomen. Bijeen drukken
tot een bal. In plastic folie verpakt uitdrukken
tot een rondje. Half uur koelen. Op bestoven
werkvlak uitrollen tot een cirkel van 34 cm.
De vorm voeren, overhangend deeg naar
binnen vouwen, aandrukken.
De pompoen wassen, halveren, pitten en draden eruit schrapen. Verpakt
in magnetronfolie op de bolle kant in een schotel leggen, 10 minuten
garen op het hoogste vermogen. (Ik heb het 12 minuten gedaan, anders
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was de pompoen niet gaar genoeg) Na afkoeling de pulp uit de schil
nemen. Je hebt ongeveer 350 ml nodig. (Ik heb gewoon de hele
pompoen gebruikt. Was geloof ik beduidend meer dan die 350 ml)
Oven voorverwarmen op 220* C.
De pompoenpuree met een staafmixer glad mixen met de room ( bij
beetjes). Met de handmixer opkloppen met alle overige smaakmakers.
De deegbak op de onderste ovenrichel zetten. De vloeibare vulling erin
schenken.
Bakken: kwartier op 225*C + uur op 175* C.
Serveren: koud met geklopte gezoete slagroom, waardoorheen een paar
eetlepels whisky. (Ook hier heb ik me niet aan het recept gehouden. Ik
had nl. geen slagroom. Wel whisky van manlief. Heb dus een flinke
scheut over mijn nog warme taartpunt gegoten. Heerlijk. Overigens,
koud zonder whisky is ook lekker hoor. Houd je van zoet? Doe dan meer
suiker door de vulling).
Eet smakelijk.
Gaby Mac Gillavry
PS.
Ik wens iedereen een fijne Kerst en in 2013 een goed tuinseizoen.
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Opzegformulier

Bestuur Tuindersvereniging “De Kavel”
t.a.v. Ben Burgers
Populierenlaan 29
6921 CL Duiven

Westervoort/Duiven:

-
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Geachte Bestuur,

Hierbij laat ik weten te stoppen met het tuinieren bij “De Kavel” en wel met ingang
van............................. (denk aan de opzegtermijn)
Naam:............................................
Adres:............................................
PC Woonplaats...................................
Kavelnummer......................................
Tel................................................
Bankrekeningnummer............................. (voor terugstorten borg)
Mijn kavel zal schoon en leeg worden opgeleverd op bovengenoemde datum.
De sleutel zal ik, binnen een week na opzegging, inleveren bij de kavelbeheerder,
Dhr. R.Bokhove, Engelenland 20, 6932 PD Westervoort, tel. 026-3622883.

Met vriendelijke groeten,

Dhr./Mw.................................................
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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 €:
34.17.15.10.20.25.12.50
11.50
10.6.7.2.25

(€ 17.50 per 01-01-2013)

Betalingen: ING rekening nummer 4536689
t.n.v. volkstuinvereniging De Kavel.
Na het eerste jaar is alleen pacht en lidmaatschap verschuldigd.
Kopie voor de lente-editie graag inleveren voor
28 februari 2013
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 zijn leden en
adverteerders fijne feestdagen en een gezond
2013!
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