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Bestuur
Voorzitter:

W.L.Geul
Vuurdoornpad 5
6921EJ Duiven
tel: 0316-268060

kavel 73/74a

Secretaris:

B.Burgers
Populierenlaan 29
6921CL Duiven
tel: 0316-263892
kavel 67/74b
ben.burgers@upcmail.nl

Penningmeester:

C.Dieker
Scheisprong 16
6932BG Westervoort
tel: 026-3115920
kavel 5a
diekerce@hetnet.nl

Lid /
Kavelbeheerder:

R.Bokhove
kavel 85b/86a
Engelenland20
6932PD Westervoort
tel: 026-3622883

Website:
E-mail:

www.dekavel.nl
bestuur@dekavel.nl
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Van de voorzitter

Het was door elkaar genomen geen slecht jaar voor de tuinders
en ook niet voor de vereniging; alle tuinen waren dit jaar bezet
en dat betekent dat er genoeg animo is om een tuin te huren.
Er gaat een aantal tuinders om diverse redenen de vereniging
verlaten en er komen weer nieuwe tuinders bij, maar dat
gebeurt elk jaar.
Er zijn ook tuinders die een andere tuin kregen, met
toestemming van de kavelbeheerder.
In het boekje en ook in het infobord staat de datum voor de
jaarlijkse ledenvergadering vermeld. Ik doe een verzoek aan
alle tuinders om naar de vergadering te komen. Op deze manier
kunt u uw mening laten horen en eventueel met nieuwe ideeën
komen voor de vereniging.
Ook dit jaar is er een behoorlijk aantal brieven gestuurd naar
tuinders omdat hun tuin er slecht bij stond. Af en toe voel ik mij
dan een politieagent die bekeuringen staat uit te delen. Ik hoop
dat de tuinders daar begrip voor hebben en beter hun tuin
onderhouden.
De datum en de prijs om compost te bestellen staat in het
boekje vermeld. Als u uw tuin wilt laten frezen dan kunt u dit
doen door een briefje in de brievenbus of een mailtje naar de
penningmeester. Als u dat laat doen door de vereniging, dan
steunt u ook de verenigingskas en we hebben dat hard nodig
voor de toekomst.
Ik wens iedereen prettige feestdagen, een gezond 2012 en
voor het nieuwe seizoen heel veel tuinplezier!
Wim Geul
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Erkend verkooppunt van natuurlijke verzorgende crèmes van: “De Noordkroon
Texel schapenwolcrèmes” voor voeten, handen en lichaam op basis van wolvet.
Nieuw: Ontspannende voetmassage voor € 20.- door voetreflexzonetherapeut i.o.
Bel of mail voor meer informatie 06-13581806 of info@ellen-dieker.nl

Diefstal
Helaas hebben we ook het afgelopen jaar te maken gehad met
vandalisme en diefstal. Soms door buitenstaanders, maar wij hebben de
indruk dat ook enkele leden moeite hebben met het feit dat de kolen en
pompoenen bij mede tuinders groter zijn. Uiteraard betreuren wij dit
zeer en kunnen alleen maar adviseren om bij diefstal altijd aangifte te
doen bij de politie. Dit kan gemakkelijk via internet. Een link naar de
betreffende site is te vinden op www.dekavel.nl

Wintergedicht
In het verstilde, witte landschap,
is het met het hard gaan tijdelijk
gedaan
In de hectiek van je bestaan,
zorgt de natuur voor rust in je leven
Een pas op de plaats,
om daarna rustig door te gaan
Contributie 2012
De brieven zijn verstuurd. Bespaar uzelf en de vereniging extra kosten
en betaal voor 31-12-2011.
Clemens Dieker
Penningmeester
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Onkruid (3)
Bestrijding
Onkruidbestrijding is het middel om de ongewenste planten op een
zodanig niveau te houden dat ze de teelten weinig of niet hinderen.
Zonder hierin te overdrijven, moet je er wel op tijd bij zijn.
Wieden Tussen de rijen kun je hakken en schoffelen, maar in de rijen
schiet die apparatuur te kort. Daar moet je de onkruidplantjes met de
handen uittrekken, dus wieden. Meestal kruipt de tuinier op handen en
knieën door het gewas. Hoe kleiner de onkruidplantjes zijn, hoe minder
het uittrekken ervan de wortelgroei van het gewas stoort. Vanaf het
moment dat je het verschil kunt zien tussen de kiemplantjes en het
onkruid, kun je dus aan de slag.
Hakken en schoffelen Voor de liefhebber zijn hak en schoffel de
voornaamste werktuigen voor mechanische onkruidbestrijding. Met beide
ijzeren tuigen kun je het onkruid vlak onder de grond afsnijden. Een
schoffel 'schaaft' over de grond. Je maakt er een duwende beweging
mee terwijl je achteruit stapt. De hak trek je altijd naar je toe terwijl je
vooruit gaat. Ook hakken gebeurt ondiep en lijkt eveneens wat op
schaven, maar krachtiger. Met de hak kun je ook aanaarden, wat ook
een onkruidbestrijdende werking heeft: de opgegooide grond verstikt het
onkruid. Het beste moment om er met de hak of schoffel op los te gaan,
is bij zonnig, droog weer, na een periode van regen en van zodra de
bovenste grondlaag voldoende is opgedroogd. Voor de meeste gewassen
moet je een eerste keer schoffelen wanneer de rijtjes juist zichtbaar zijn.
Dat gaat dan gemakkelijk en het verlucht de grond. Bij trage kiemers is
het aangewezen wat radijszaad als markering mee uit te zaaien zodat je
vroeger met de onkruidbehandeling kunt starten. Een hak- of
schoffelbeurt voor je op zomervakantie trekt, is erg nuttig om te
voorkomen dat je bij je thuiskomst een echte chaos aantreft. Schoffels
en hakken zijn er in vele maten. De ideale breedte is iets minder dan de
rijenafstand. Er enkele verschillende bezitten is dus geen luxe.
(wordt vervolgd)
Wim Geul
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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

Website
Heeft u hem al gezien??
Onze vereniging is vanaf april 2010 actief op de digitale
snelweg. Ferdinand Scholten (kavel 14) 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.
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Frezen
Regelmatig wordt ons de vraag gesteld hoe het precies zit met het
frezen op de tuin. Graag willen wij dit uitleggen.
Op ons complex zijn 3 tuinders actief met frezen.
Ben van Hummel freest voor zichzelf en heeft eigen prijzen. Het bestuur
is niet verantwoordelijk voor het resultaat van deze activiteit.
Jan Peters en Clemens Dieker frezen namens de vereniging. Het bedrag
wat u aan hen betaald voor het frezen (staat achterin dit boekje
vermeld) vloeit rechtstreeks terug in de kas van de vereniging. Hierdoor
kunnen de kosten betaald worden die er worden gemaakt. Het zijn dus
inkomsten voor de vereniging waardoor wij alles betaalbaar kunnen
houden.
Ook dit jaar kan uw tuin vakkundig worden gefreesd door Jan Peters
(kavel 17) of Clemens Dieker (kavel 5a). Wilt u dat uw tuin er strak bij
ligt, of wilt u tussendoor nog een keer gefreesd hebben? Maak dan het
bedrag over op de rekening van de vereniging (zie achterin dit boekje)
of regel het direct met Jan Peters of Clemens Dieker. Het is wel van
belang dat uw “poortje” breed genoeg is. Anders graag zelf even ruimte
maken. Losse obstakels graag verwijderen, zodat we gemakkelijk
kunnen draaien.
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Uitnodiging A.L.V. 2012
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze
Algemene Ledenvergadering
Die gehouden word op dinsdag 28 februari 2012 om 20.00 uur
in zalencentrum Wieleman, Dorpstraat 11 te Westervoort
Agenda
1 Opening
2 Ingekomen stukken van belang voor deze vergadering
3 Notulen algemene ledenvergadering 23-02-2011
4 Jaarverslag Secretaris
5 Jaarverslag Penningmeester
6 Verslag kascontrolecommissie
7 Nieuw reservelid kascontrole
8 Bestuurverkiezing (W.Geul aftredend en herkiesbaar voor 1
jaar)
Pauze
9 Contributie verhoging per 01-01-2013
10 Rondvraag
Sluiting

m.b.t. punt 9 van de agenda kunnen kandidaten zich tot 24 uur
voor aanvang van de vergadering melden bij het bestuur.
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Zaadcatalogus
De zaadcatalogus 2012 van Garant-zaden is weer bezorgd. Heeft u
interesse, vul dan het bestelformulier in en lever deze voor 8 januari
2012 in bij Clemens Dieker, Scheisprong 16 Westervoort, en profiteer
van minimaal 20% ledenkorting. Medio februari ontvangt u dan een
telefoontje om de zaden / bestrijdingsmiddelen / tuinartikelen op te
halen. Contant betalen bij afhalen.

Kerst sudoku
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Het bestuur dankt onderstaande adverteerders voor het
steunen van onze vereniging.
Pelgrim & Pelgrim schilderwerken Westervoort
Hobbycentrum Evers Westervoort
Pedicure / voetzone-reflexmassage Ellen Dieker Westervoort
Ben van Hummel Ploegen & Frezen Duiven
Chinees Indisch Restaurant Chinese Muur Westervoort
Witjes Fietsgigant Groessen
AT Verzekeringsgroep Westervoort
Zalencentrum Wieleman Westervoort
P.Palm & Zn Tuinmachines Groessen
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FIJNE FEESTDAGEN EN EEN
GELUKKIG EN GEZOND NIEUWJAAR

13

Notulen algemene ledenvergadering 23-02-2011
Aanwezig: leden: 21
Afwezig met bericht:. Hetterschijt, v. Lier, Teering, Touw, Beekhuis, ter
Haar, Koenders(43), Esveld 2 x
1. Mededelingen van voorzitter:
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er komen
dit jaar een aantal veranderingen. De contactpersoon bij de gemeente
stopt dit jaar met werken.
Alle vrijwilligers worden bedankt voor hun inzet afgelopen jaar, want
zonder vrijwilligers kan een vereniging niet bestaan.
Ook deelt de voorzitter mee, dat hij m.i.v. het volgende seizoen
stopt als voorzitter en dus niet herkiesbaar is.
2 .Ingekomen stukken: Er zij geen ingekomen stukken
3. Notulen vorige vergadering.
Aanvulling hierop is: De website is te vinden via www.dekavel.nl, wat ook
in het boekje wordt vermeld.
4. Jaarverslag secretaris: Er zijn geen op of aanmerkingen over het
verslag van de secretaris.
5. Jaarverslag penningmeester: Penningmeester geeft een korte
toelichting op de cijfers welke tijdens de vergadering zijn uitgereikt. Dhr.
Houtkooper geeft aan dat er 1 correctie gedaan moet worden. Dit wordt
ter plaatse verandert, waarna het geheel wordt goedgekeurd.
6. Verslag kascommissie: Er zijn geen onregelmatigheden
geconstateerd. Alles zag er verzorgd uit en de penningmeester wordt
gedechargeerd.
7. Nieuwe kascommissie: hr. Jansen en de hr. Terhaar . Reservelid is
Hr. Hauwert
8. Bestuursverkiezing: Voorzitter gaat nog een jaar door.
9. Uitleg van dhr. Bokhove: De kavelbeheerder deelde het volgende
mede, veel tuinen op de kavel raakten onder het onkruid aan het einde
van de zomer.
Zijn advies is om te zorgen dat je kavel onkruid vrij de winter ingaat, dat
scheelt zeker in het volgende voorjaar.
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De aanwezige leden reageerden nogal heftig, vooral omdat het steeds de
zelfde tuinders waren die hun tuin verwaarlozen. Zij vinden dat deze
tuinders strenger aangepakt dienen te worden, het bestuur stemt hier
mee in, en zal daar ook actie op ondernemen.
Ook gaf de kavelbeheerder het advies als je denkt binnen afzienbare tijd
te stoppen met tuinieren alvast o.a. met bouwelementen te beginnen met
deze af te voeren. De gemeente Westervoort haalt deze rommel niet
meer gratis op , als u dit nalaat dupeert u de vereniging , u bent zelf
verantwoordelijk voor uw eigen spullen om deze af te voeren.
De rekening van de kosten van het opruimen worden zijn voor de
tuinder. Voor de leden die op het complex tuinieren is het mogelijk om op
de stukjes grond die buiten de genummerde kavels vallen voor een jaar
pompoenen of andere groenten of, bloemen te verbouwen voor de tijd
van een seizoen in overleg met het bestuur. Het verbouwen van
aardappelen is niet toegestaan.
Natuurlijk levert u dit stukje grond weer onkruidvrij op.
10. Wateroverlast: Het is nodig dat er drainage aangelegd. De
voorzitter antwoordt hierop, dat er overleg is geweest met waterschap,
die melde, dat er een vergunning voor afvoer van water moet worden
aangevraagd, en er mogen geen afvalstoffen afgevoerd worden. Dat is
dus in de praktijk onmogelijk.
11 . Rondvraag:
Hr. van Hummel :Op tuin 64 is schuur afgebroken. Wordt deze weer op
dezelfde plaats neergezet.
Antw.: Hij mag niet eerder een nieuwe schuur plaatsen voordat er
vergunning is aangevraagd waar hij die neerzet.
Hr. van Hummel: Er zijn weer mensen op de tuin geweest via het
dammetje.
Antw.: We gaan kijken wat we er kunnen doen.
Hr. Dieker: Is er behoefte dat het boekje digitaal wordt verzonden.
Antw: aanmelden kan via mail aan het bestuur (via website)
12. Voorzitter sluit de vergadering.
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Compost
Geachte Tuinders
Er kan weer compost besteld worden € 7.00 per m³, dat is 12
kruiwagens.
Het wordt bezorgd vrijdag 24 februari 2012 van af 9 uur
Gaarne vooruit betalen contant of per I.N.G. t.n.v. wim geul
1927358
BESTELLEN VOOR 17 FEBRUARI 2012
Wim Geul kavel 73/74

Dorpstraat 64a 6923-AH Groessen
Telefoon: (0316) 33-28-18. Fax: (0316) 24-92-41
Internet: www.witjestweewiers.nl
E-mail: info@witjestweewielers.nl

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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Bestuur Volkstuinvereniging “De Kavel”
t.a.v. Ruud Bokhove
Engelenland 20 Westervoort
Westervoort/Duiven:

-

- 20

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. Dit betekent dat ook bomen verwijdert worden.
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

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
29 februari 2012
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:
diekerce@hetnet.nl
of

bestuur@dekavel.nl
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HET BESTUUR WENST ZIJN LEDEN
EN ADVERTEERDERS FIJNE
FEESTDAGEN EN EEN GEZOND
2012
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