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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 /    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 
 
Op het ogenblik zijn alle tuinen verhuurd. We gaan nu beginnen met een 
wachtlijst voor nieuwe leden. Er komen steeds jongere tuinders en dat is 
voor de  toekomst van de vereniging een goed teken! 
 
Nu op het complex de tuinen vol staan met groenten en gewassen, doe 
ik een beroep op de tuinders om zo min mogelijk met de auto op het 
complex te komen. Vooral de tuinders op het middenpad hebben last 
van de uitlaatgassen. Ik heb er begrip voor als u slecht ter been bent. 
Voor kleine vrachtjes kunt u ook altijd een kruiwagen nemen. Zorg 
ervoor dat uw auto niet langer dan nodig op het complex staat. 
 
Als er bezoekers op de tuin zijn, hoor je altijd dat het complex er 
verzorgd uit ziet en dat is voor de tuinders een mooi compliment. Als je 
voorpad schoon is, ziet je tuin er verzorgd uit. Houdt de struiken op de 
tuin kort en houdt rekening met je buren. 
 
De gemeente heeft de parkeerplaats netjes opgeruimd en voor de rest is 
het even afwachten wat er gaat gebeuren met de parkeerplaats. 
 
Er is nog geen enkele reactie gekomen van de leden voor een nieuw 
bestuurslid in verband met het aftreden van de voorzitter en dat is 
jammer. Heeft u interesse, neem dan contact op met de secretaris.   
 
Er zijn altijd enkele tuinders bij die hun tuin slecht onderhouden en als je 
daar naast of achter zit dan word je daar niet vrolijk van. Als je geen tijd 
meer hebt voor het tuinieren, dan moet je er gewoon mee stoppen.  
Neem dan contact op met de kavelbeheerder. 
 
Gaat u met vakantie en laat u kennissen uw tuin onderhouden? Geef het 
door aan het bestuur, dan weten wij wie die personen zijn. 
 
Wij hebben op de tuin een infobord. Wilt u daar gebruik van maken, doe 
dan een briefje in de brievenbus nr.21 bij het infobord. 
 
Ik wens iedereen nog veel tuinplezier  
                                                                   Wim Geul 
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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. 
 
Gewasbescherming (2) 

Aaltjes; Dit zijn zeer kleine aalvormige dieren, die in zeer grote aantallen 
in de grond kunnen voorkomen, in 1 liter grond zitten soms vele 
tienduizenden, ze zijn alleen met een microscoop waar te nemen. Het 
meest bekende aaltje is de veroorzaker van de aardappelmoeheid. Deze 
is zeer moeilijk te bestrijden; resistente rassen kweken en een ruime 
vruchtwisseling is de enige oplossing.  

Virussen: Komen voor in zeer veel gewassen, zoals aardappelen, bonen, 
tomaten, bloembollen e.d. Zij openbaren zich door groei en 
kleurafwijkingen aan blad en stelen. De aantasting belemmert de 
normale groei en kan de oogst doen mislukken. Bladluizen zijn de 
overbrengers van virussen. Veel rassen van tuinbouwgewassen zijn 
onvatbaar gemaakt door het intelen van resistente eigenschappen.  

Bacteriën: Bekenden zijn: Perenvuur bij fruit en de iepziekte; verbranden 
is de enige bekende oplossing.  

Klimatologische schade: Kan worden veroorzaakt door: regen, wind, 
hagel, sneeuw, wind, vorst en zon. De schade kan worden voorkomen 
door tijdig de juiste maatregelen te nemen zoals: draineren, afdekken, 
schermen, enz.  

Mechanische schade; Hieronder wordt verstaan de schade veroorzaakt 
door gebruik van verkeerde gereedschappen, machines, 
aanbindmaterialen(teerhoudend touw of stokken die behandeld zijn met 
carbeoleum e.d. Het is te voorkomen door U goed te laten voorlichten 
door Uw leverancier!              Auteur: Jan Ubels 
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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 
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Van donderdag 22 t/m zondag 25 november 2012 wordt in de 
Americahal in Apeldoorn de Volkstuin Vakbeurs Groene Passie 
georganiseerd. 
 
Deze duurzame vakbeurs wordt bezocht door echte tuin- en 
natuurliefhebbers, die weten wat ze willen en die zoeken tot ze het 
vinden. De echte hobbytuinders kunnen nu naar een echte vakbeurs 
waar ze al het goede onder één dak vinden. Waar ze niet alleen 
bloemen, planten, zaden, gereedschappen en attributen aanschaffen, 
maar ook gedegen adviezen krijgen, inspirerende workshops kunnen 
bijwonen waarin kennisoverdracht centraal staat. Bijvoorbeeld over 
biologisch tuinieren en / of permacultuur, dak- en balkontuinen en 
stadslandbouw. 
 
De data van de beurs VTV GroenePassie in november vallen in een 
periode dat veel liefhebbers van tuinieren zich oriënteren op het nieuwe 
tuinseizoen.  
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Een inspirerende blik op een duurzame toekomst. 
De belangstelling voor de volkstuin is nog nooit zo groot geweest. Voor 
veel van de duizenden bezoekers van deze vakbeurs VTV 
GroenePassie is de volkstuin een belangrijke bezigheid. Mensen staan 
tegenwoordig in de rij voor een volkstuin. Ook steeds meer jongere 
volwassenen willen een volkstuin starten. Zelf groenten verbouwen is 
nog nooit zo populair geweest. De volkstuin wordt de hobby waarin 
bezitters en huurders hun persoonlijke smaak combineren met 
eigentijdse trends. Groenten, fruit, aardappelen, bloemen en andere 
planten zelf verbouwen is in. 
Het natuurvriendelijk tuinieren neemt eveneens hand over hand toe.  
 
Nederland kent naar schatting zo’n 240.000 volkstuinen met meer 
dan 750 verenigingen van hobbytuinders. 
 
(bron: website www.groenepassie.nl)  

 
Kaarten voor deze vakbeurs á € 5.- (normale entreeprijs € 25.-) zijn te 
bestellen bij Clemens Dieker. 
Opgeven d.m.v briefje met naam + aantal kaarten via de brievenbus op 
de tuin of via een mailtje naar bestuur@dekavel.nl  
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In de kas (tomaten teelt) 
 
Om een goede tomatenoogst te krijgen, moet men wel zorgen dat de 
tomatenplanten bestoven worden met stuifmeel. 
 
Bestuiving van tomaten 
 
De tomaten zullen nu hun eerste bloemen hebben. Deze bloemen zitten 
aan een speciale stengel rechtsstreek op de stam van de plant . 
De eerste bloemstengels bevinden zich laag, de latere groeien hoger . 
Meestal zijn het niet de eerste bloemstengels die de beste vruchten 
opleveren, maar de daarop volgende. 
Voordat een bloem een vrucht kan worden moeten de stuifmeelkorrels 
op de meeldraden rijp worden en terecht komen op de stempels van de 
stamper De meeldraden zijn de mannelijke organen van de bloem ,de 
stampers ,de vrouwelijke .Als de stuifmeelkorrels op de stamper terecht 
komen ,dringen enkele daarin naar binnen ,waardoor bevruchting plaats 
vindt. 
Dit proces is niet alleen afhankelijk van rijp stuifmeel, maar ook van 
andere omstandigheden. Als de lucht droog is en koud is ,vindt die 
bestuiving minder goed plaats dan wanneer het warm en enigszins 
vochtig is. 
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Begiet het tegelpad in de kas .Vochtige lucht bevordert de bestuiving 
Van tomaten. 
Omdat onze tomatenplanten laag staan en de onderste bloemen zich als 
eerste ontwikkelen ,bevinden deze zich op de koudste plek in de kas. 
Daarom moeten we  voor dat bestuiving een paar extra maatregelen 
nemen. 
Een mogelijkheid is  het om het tegelpad in onze kas alsmede de 
omgeving van de planten iedere morgen nat te sproeien ,zodat er een 
vochtige klimaat heerst. Tegelijkertijd kan de ventilatie geopend worden 
om een vochtige lucht in de kas in beweging te brengen. 
En ten slotte is het aan te bevelen planten regelmatig aan te tippen ,om 
de stuifkorrels los te laten .zodat ze door de bewegende lucht 
meegenomen kunnen worden.  
Ook wil het helpen als men om de planten op de grond wit plastic folie 
legt .Het licht, maar vooral de warmte wordt daardoor gereflecteerd in 
de richting van de bloemen. De bloemen hoger aan de planten zullen 
meestal beter en eerder bevrucht raken ,dan die welke zich lager 
bevinden Uiteraard onder de voorwaarde dat u de plant regelmatig van 
water voorziet. 
 
Zijscheuten worden verwijderd   HET DIEVEN   
In de bladoksels van de tomatenplant vormen zich altijd zijscheuten , die 
steeds verwijderd moeten worden .  Dat heet dieven. 
De hoofdstengel groeit dan als enige door ,waardoor zich meer vruchten 
vormen van het gewenste tomaat. 
Deze zijscheuten kunnen we met een mes verwijderen maar om het 
risico van andere beschadigingen te vermijden kunnen we beter met 
onze vingers dieven ,Dat gaat ook erg eenvoudig .Alle weggebroken 
scheuten gaan weer naar de composthoop ,want hoe schoner we onze 
kas houden ,des te beter dat is. 
 
Verwarmen en luchten  
Als dit jaargetijde nog wat vorst voorspeld wordt ,Open in dat geval 
vroeg in de morgen de ontluchting waardoor de lucht in de kas in 
beweging komt en gaat circuleren . 
Dat is beter voor de planten   
 
Het mesten van de tomatenplanten 
We beginnen met het bijmesten zodra de eerste bloemen vertonen in 
open vorm. Als de planten in zo’n ringsysteem zijn gesteld wordt een 
maal per 2 weken bij gemest met een kunstmest die is verdund met 
water. Tomatenplanten reageren daar altijd goed op .Door deze giften 
groeien de planten gestaag door en ontwikkelen ze veel wortels .Deze 
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opgeloste mest werkt natuurlijk samen met de organische mest ,die we 
eerder bij het bereiden van de grond hebben aangebracht. 
Het nadeel van deze is eigenlijk dat we de hoeveelheid per plant heel 
moeilijk goed kunnen doseren .Ook bestaat het gevaar van 
overbemesting ,vooral als we de grond niet regelmatig vernieuwen. 
Deze nadelen kunnen we echter omzeilen als we een gewonen 
aardewerk bloempot van ongeveer 10cm hoogte bij elke plant ingraven 
een afstand van 3-4cm Deze pot vullen we dan iedere veertien dagen 
met opgeloste mest ,zodat we precies weten dat elke plant krijgt. 
Wanneer u de zaden hebt laten ontkiemen,is het beter nu de potten uit 
de kweekbakjes  te halen en deze meer naar het licht te halen, net zoals 
we dat hebben aanbevolen met de stokbonen. 
In de kas 
De tomatenplanten zijn inmiddels zo groot geworden,dat ze gesteund 
moeten worden .Daarvoor bestaan twee simpele en ook doelmatige 
oplossingen Men kan bij ieder plant een stevige tonkin of bamboestok in 
de grond prikken van 180-250cm lengte De daar tegenaan groeiende 
tomaat met een touwtje vastgebonden. 
Men kan ook boven in de kas ,vlak onder het dak boven de tomaten een 
stevig stuk ijzerdraad spannen. Vervolgens steekt men een stevig stuk 
gegalvaniseerd draad in de grond bij elke plant .Dit stuk draad is 
ongeveer een halve meter lang en bevat een lus van ongeveer 10cm. 
De rest laat zich eenvoudig raden .Vanaf de plafonddraad spant u een 
draad naar de ijzeren lus in de grond. Het best kunt u daarvoor 
synthetische koord gebruiken. Aan de koord wordt de tomaat 
opgebonden. 
 
Jaar van de bij     

In het jaar 2012 is er extra aandacht 
voor de bijen en daar zijn goede 
redenen voor: 

• Onze voedselvoorziening is voor een 
belangrijk deel afhankelijk van de 
bestuivende arbeid van bijen. 

• In de afgelopen jaren is er een onrustbarende bijensterfte in 
Nederland. 

• Omdat het Nederlandse landschap qua aanbod van bloemen sterk 
is verschraald, zijn vele soorten wilde bijen in gevaar. 

We hopen dat het Jaar van de Bij de broodnodige aandacht voor de 
honingbij én wilde bijen zal opleveren. Op deze website wordt u op de 
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hoogte gehouden van alle activiteiten en nodigen we u uit om uw 
bijdrage te leveren. 

Waarom een Jaar van de Bij? 

Aanleiding voor het Jaar van de Bij is het feit dat bijen van cruciaal 
belang zijn voor de mens. 

De combinatie van bestrijdingsmiddelen, gebruikelijke ziekteverwekkers, 
achteruitgang van biotopen en een eenzijdig voedselaanbod is er de 
oorzaak van dat de vitaliteit van de bijen(volken) achteruit gaat. Het 
gaat dan om alle bijensoorten, zowel de wilde bijen als de honingbij en 
mogelijk ook hommelsoorten. 

Bescherming van natuur en landschap is noodzakelijk om de bijen te 
behouden als essentieel onderdeel van de natuurlijke kringloop. 
Belangrijk is duidelijk te maken dat de huidige situatie het resultaat is 
van een samenhangend stelsel van bij-onvriendelijke werkwijzen. Het 
hele jaar is er op gericht de ernst van de situatie duidelijk te maken en 
daarbij aan te geven hoe men kan meehelpen het tij te keren. 

Help de bij te (over)leven. 

Doelen van het Jaar van de Bij 

1. De Nederlanders er van overtuigen dat een gezonde bijenfauna (wilde 
en honingbijen) noodzakelijk is voor alle planten die afhankelijk zijn van 
bestuiving door insecten, inclusief de agro-productie in ons land. 

2. Overheden bewust maken van de factoren die aantoonbaar nadelig 
zijn voor bijensoorten 

3. Meer aandacht vragen voor ecologie in particuliere tuinen en de 
landbouw 

4. Langjarig aandacht vragen voor bijen om een goede bijenstand te 
krijgen 

 

Bron: www.jaarvandebij.nl  

E.Schokker (kavel 1a) 
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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 
 
 
 
 
Zomergedachte 
 
Liggend in de zon 
Laat je de wereld aan je voorbijgaan 
Denk aan ieder die je dierbaar is. 
Geniet  
Het is snel herfst. 
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Diefstal 

Afgelopen voorjaar is er een kruiwagenband vervangen door een antilek-
band. Helaas hebben we moeten vaststellen dat dit een prima alternatief 
is tegen het plakken van een lekke band. De band is dan ook verwisseld. 

Voor alle duidelijkheid willen wij u er 
op attenderen dat dit diefstal is en hier 
maar één sanctie op staat: royement. 
De band is “gemerkt” en dus makkelijk 
herkenbaar. We hopen dan ook dat de 
“pleger” zo sportief is om deze band 
weer terug te plaatsen. 

 

Het bestuur.  
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Contributie 
 

Omschrijving:   Bedrag in €:  
 
Pacht hele kavel   34.- 
Pacht halve kavel   17.- 
Lidmaatschap    15.- 
Sleutelgeld    10.- 
Borg 2e sleutel    20.- 
Borg hele kavel   25.- 
Borg halve kavel   12.50 
Bouwvergunning   11.50 
Frezen hele kavel   10.- 
Frezen halve kavel     6.- 
Inschrijfgeld     7.- 
Veranderingen      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 herfst-editie graag inleveren voor  
30 augustus 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 iedereen een fijne vakantie 

 


