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Beste tuinders,
Hierbij geef ik alvast door dat ik ga stoppen als voorzitter. Het is voor de
vereniging beter dat er een nieuwe voorzitter komt. Dan komen er weer
nieuwe of andere ideeën. Wij zoeken dus een dame of heer die in het
bestuur zitting wil nemen. Heeft u hier interesse in, dan kunt u zich
aanmelden bij de secretaris. Wellicht ten overvloede meld ik nog dat het
wel een serieuze persoon moet zijn, die bereid is samen te werken met
andere bestuursleden.
Er was voor de ledenvergadering een behoorlijke opkomst. Ook was er
een aantal tuinders door diverse redenen afgemeld. Het was een
interessante vergadering met veel discussies. Jammer dat een aantal
leden nooit komt.
We hebben afgesproken dat de motorpompjes voor het oppompen van
water gebruikt mogen worden tussen 08.00 uur t/m 20.00 uur. Dit wordt
ook opgenomen in het huishoudelijk reglement.
De contributie gaat met toestemming van de leden € 2.50 omhoog in
2013.
Op de parkeerplaats mag niks meer gestort worden! Dus ook geen groen
afval!
Als het weer het toelaat, worden de tuinen gefreesd. Dit kunt u laten
doen door de vereniging. Er is ook compost gebracht, dus we kunnen
beginnen!
Voor de tuinen met de meeste wateroverlast komt er zwarte grond om
op te hogen; er komt 50 m³. We moeten er over nadenken hoe dat
geregeld moet worden; dit komt eind van het jaar. De tuinders moeten
hun tuin goed omspitten, dan de grond erop storten en dan krijgt men
een verhoging van de tuin.
Als een tuinder met vakantie gaat en er komt een plaatsvervanger om de
tuin te onderhouden, geef dit dan door aan het bestuur. Wij weten dan
dat er nieuwe mensen op de tuin zijn.
Het komt helaas voor dat er op de tuin eigendommen van tuinders
worden weggehaald. Dat is heel vervelend. Houdt er rekening mee dat
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als wij dat zien, de betreffende persoon wordt geroyeerd en dat wij
aangifte zullen doen bij de politie.
Bij het onderhoud van uw tuin hoort ook uw voorpad. Overhangende
takken moeten verwijderd worden!
Heel veel tuinplezier toegewenst! Heeft u op- of aanmerkingen? Doe
dan een briefje in de brievenbus.
Voorzitter Wim Geul

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.

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
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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
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.
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* 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
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
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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.
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.
8

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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Frezen
Ook dit jaar kan uw tuin
weer 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 of
Clemens. 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. Als u de tuin door Jan of Clemens laat
frezen steunt u hiermee ook de vereniging.

Op naar seizoen 2 !!
Vorig jaar mei werd ik de gelukkige huurder van kavel 10. Met het
ontvangen van de sleutel ging een lang gekoesterde wens in vervulling:
mijn eigen moestuin. Een eigen lapje grond, waarop ik mij zou kunnen
terugtrekken uit mijn drukke bestaan en in de buitenlucht, met mijn
handen in de grond en het vogelgefluit in mijn oren, zou gaan genieten.
Al deze dromen zijn uitgekomen. Maar er was meer…. Ik werd warm
onthaald door een aantal medetuinders, die me verwenden met jonge
plantjes, zaad, een restje pootaardappels, tips en gezelligheid, die mijn
plantjes water gaven als ik op vakantie was
en zelfs mijn stokbonen opbonden als de wind
er teveel vat op had gekregen. Zo voelde ik
me al heel snel opgenomen in de warme
groep mensen die om mij heen ook het
geheim van een moestuin kenden.
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Mijn eerste seizoen verliep veel beter dan ik had durven dromen. Mijn
man en zoon bouwden samen een mooi schuurtje voor me en legden
paden aan. Een buurman regelde in de droge periode een extra
waterton en vulde die geregeld voor mij. Mijn dahlia’s en chrysanten
bloeiden uitbundig en menig familielid of vriendin genoot er van mee. De
opbrengst van de aardappels en de groente lag ver boven mijn
verwachting: al snel puilde de vriezer uit en begon het grote uitdelen
aan buren, vrienden en bekenden.
Toen de herfst naderde regelde mijn ene
achterbuurman goede koemest en spitte mijn
andere achterbuurman de complete lap grond
vakkundig voor mij om. Wat een heerlijk eerste jaar
tuinieren! Langs deze weg wil ik iedereen die aan
dit fijne jaar heeft bijgedragen hartelijk bedanken.
Ik heb zin in seizoen 2. Graag weer samen met alle
gezellige en lieve mensen die vorig jaar mijn eerste
seizoen tot zo’n succes hebben gemaakt. Seizoen 1
is voorbij, op naar seizoen 2!
Margreet Vorenkamp-Smits
Kavel 10

Gewasbescherming (1)
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Dierlijke aantastingen: Bladluizen, Spint, Thrips, Vliegen,
Motten,Vlinders, Kevers, Mijten, Wantsen, Wespen, Slakken, Mollen,
Ratten, Muizen,Hazen, Konijnen enz.
Bestrijding/voorkoming: Tegen vrijwel alle plagen is wel een chemisch
middel in de handel, een groot bezwaar is dat ze meestal giftige stoffen
bevatten die gevaarlijk kunnen zijn voor de mens, dier en het milieu.
Bij een deskundig gebruik, met inachtneming van de wettige
voorschriften zijn genoemde bezwaren meestal wel aanvaardbaar. Een
alternatief is het gebruik van biologische middelen zoals: Brandnetelsap
of het planten van Tagetes tussen de gewassen enz. Ook vruchtwisseling
helpt aantastingen onderdrukken.
Hazen, konijnen, vogels e.d. zijn te keren met gaas en/of tuinnetten.
Mollen, ratten en muizen kan men wegvangen.
Plantaardige aantastingen: Deze bestaan meestal uit zwamziekten
zoals:,Vele soorten Meeldauw, Wortelrot, Vruchtrot, Knolvoet, Schurft
enz.
Bestrijding/voorkoming: Het bestrijden met chemische middelen stuit op
de zelfde bezwaren als genoemd bij dierlijke aantastingen. Het vraagt
veel technische kennis en moet zeer intensief gebeuren, bovendien is het
erg kostbaar. Van talrijke gewassen bestaan rassen welke niet gevoelig
zijn (resistent) voor bepaalde schimmels zoals: Meeldauwvrije spinazie
en kropsla, bladvlekkenvrije tomaten, aardapelmoeheid resistente
aardappelen.

Het bestuur wenst leden en adverteerders fijne paasdagen
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Uw tuin voorjaarsklaar!!!!
Afgelopen winter ben ik een paar keer op de kavel geweest, heb een
rondje gemaakt langs de tuinen om te kijken naar stormschade en
wateroverlast maar ook naar eventuele vernielingen. Dat zouden meer
tuinders moeten doen.
De meeste tuinen liggen er netjes gespit bij maar bij ongeveer 10 tuinen
heeft men in het najaar de bonen geplukt en is daarna niet meer op de
tuin geweest, althans zo komt het op mij over. De bonenstokken staan
nog op de tuin, evenals plastic, papier, glas, omgevallen tonnen en
stoelen. Ook de plantenresten van afgelopen zomer zijn nog steeds
zichtbaar in februari.
Dit kan echt beter, ik wil u de volgende ideeën aan de hand doen. Wat
kunnen we allemaal doen als wij geen groenten meer kunnen kweken.
Ten eerste je tuin spitten en bemesten of onkruidvrij maken voordat het
echt hard gaat vriezen. En als het dan echt winter is, je tuingereedschap
mee naar huis nemen om na te kijken. Zitten de stelen nog goed vast of
moet er misschien iets geslepen, of in zijn geheel vervangen worden. Is
de kruiwagen nog in orde, nieuwe band of een nieuw wiel en als je een
huisje hebt, misschien een nieuw slot of moet het huisje geschilderd
worden. Dit kan ook in het najaar vlak voor de winter. Hetzelfde geldt
voor een kasje, als er een ruit is stuk gegaan en wordt niet snel
vervangen, dan volgen er snel meer ruiten die kapot gaan want de wind
krijgt er vat op. Ik eindig toch ook weer met de bonenstokken want die
kun je beter keurig opruimen: in je huisje of kist. Dat scheelt een hoop
herstelwerk en zo kan je er langer mee doen.
Ondertussen heb je misschien thuis een tuinkweekplan gemaakt, zaden
en pootaardappelen en indien nodig compost besteld en natuurlijk heb je
opgegeven om de tuin te laten frezen door de vereniging als u dat
wenst.
Zo, nu is alles in orde dus tuinieren maar. Veel plezier.
Mocht u niet weten wat een tuinkweekplan inhoudt, ben ik bereid u met
raad en daad bij te staan.

Ruud Bokhove
Kavelbeheerder
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Spinazie
Na een herhaaldelijk verzoek van het bestuur aan de leden op de
ledenvergadering, om eens een stukje in eigen oogst te schrijven, ga ik
proberen daar gehoor aan te geven.
Het wordt een beetje van mijzelf en een beetje van maggi.
De Volkstuin / Tuinpraatje
Zo las ik dat de echte liefhebbers vooral uitkijken naar producten van de
koude grond, zoals Spinazie. Niet omdat ze heilzamer zijn, maar omdat
ze beter smaken. Ze hebben immers de krachten van de elementen
ervaren: Regen, Wind, Kou. Ook hebben ze het temperatuursverschil van
dag en nacht moeten weerstaan. Alle smaken worden versterkt onder
invloed van de elementen. Spinazieblaadjes zitten bomvol gezondheid.
Vitaminen B en C, Foliumzuur, Calcium of Jodium. Allemaal belangrijk bij
het voorkomen van welvaartziekten.
14

Volksrecept: Spinazie ovenschotel
3 pond spinazie
50 gr boter
2 pond aardappelen 50 gr bloem
300 gr geraspte belegen kaas

4 tomaten 2 eieren
4 dl melk
Peper, zout, nootmuskaat

Spinazie laten slinken, uitlekken en in een ingevette ovenschaal doen. De
in 10 minuten halgaar gekookte aardappelplakjes en in kwarten
gesneden tomaten daarop leggen.
De boter smelten en de bloem er ineens bij roeren. De melk er in beetjes
al roerend aan toevoegen, zodat een gebonden saus ontstaat.
Door de saus 200 gram geraspte kaas, zout, peper en nootmuskaat naar
smaak roeren. Van het vuur af de eieren erdoor roeren. De saus over de
schotel gieten en met de rest van de geraspte kaas bestrooien.
De schaal 30 min. in een hete oven van 200 graden zetten
en goudbruin laten kleuren.
Dit recept is voor 4 personen.
Eet smakelijk
Marianne Esvelt Kavel 7

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
Adverteerder bedankt.
Helaas heeft ambulant pedicure en voetreflexzone massage Ellen Dieker
besloten om te stoppen met adverteren in Eigen Oogst. Wij bedanken
haar voor de steun die ze de afgelopen jaren gegeven heeft voor het
instant houden van ons verenigingsblad.

VOOR EEN OVERVLOEDIGE WORTELOOGST
Uw worteloogst wordt overvloediger wanneer u de
zaadjes voor het zaaien vermengt met vers gemalen
koffie.
Niet alleen wordt het dan dankzij het extra volume
gemakkelijker om de zaadjes te zaaien, maar
bovendien houdt het koffiearoma aardrupsen en ander
ongedierte op afstand. Daarnaast geeft het koffiedik
voedings-stoffen af wanneer het in de aarde wordt
afgebroken.
Een andere mogelijkheid is om voor het zaaien wat radijszaad aan het
mengsel toe te voegen. Radijszaad komt al na een paar dagen op zodat
de zaaibedden goed te zien zijn en wanneer u de radijs cultiveert vervest
u gelijk ook de grond en dunt u meteen de wortelzaailingen.
ZAADJES SNELLER ONTKIEMEN
Houtachtige zaden zoals die van passie vruchten, haagwinde, pompoen
en kalebas ontkiemen sneller wanneer u ze licht opschuurt tussen 2
lagen fijn schuurpapier en ze 1 nacht laat weken in een oplossing van
een ½ kop appelazijn en 5 dl warm water. Haal de zaadjes de volgende
dag uit de oplossing, spoel ze af en plant ze. U kunt de oplossing ook
gebruiken voor veel kruiden en groentezaden. Laat in dat geval het
schuurpapier achterwege.
TEGEN BLADLUIS
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Worden uw rozenstruiken of andere planten belaagd door bladluis
begraaf dan een paar gedroogde of in stukjes gesneden bananenschillen
een paar centimeter diep aan de voet van de plant en de bladluis zal
weldra vertrokken zijn. Gebruik geen hele schillen of de bananen zelf,
want die worden weer opgegraven door andere grote dieren.

BANANEN ALS MEST
Bananenschillen zijn evenals de vruchten
zelf rijk aan kalium en een belangrijke
voedingsstof voor uzelf en uw tuin. Droog
in de winter bananenschillen op een
rooster in de oven op een hele lage
temperatuur of leg ze op een niet te hete
radiator. Vermaal ze in het vroege voorjaar
in de foodprocessor of blender en gebruik
het eindresultaat als voeding voor nieuwe
planten en zaai-ingen Ook kunt u gewoon een paar schillen in stukjes
snijden en die gebruiken als mest rondom al bestaande planten. O.a.
veel gekweekte rozensoorten houden van de voedings-stoffen in
bananen schillen

OP DE COMPOSTHOOP
Vanwege hun hoge gehalte aan kalium en fosfor vormen zowel hele
bananen als alleen de schillen een welkome aanvulling op elke
composthoop. Vergeet niet eerst eventuele stickers van de schillen te
halen en begraaf bananen diep in de composthoop omdat ze anders
worden opgegeten door ongenode gasten.

Voorjaarsgedicht
Van al dat winterkou hebben we nu wel genoeg gehad.
We zijn het stiekem wel een beetje zat
Laat de zon maar weer wat langer gaan schijnen
Zodat het winterweer zal gaan verdwijnen
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Lightwarrior
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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 zomer-editie graag inleveren voor
30 mei 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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