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Berichtje van de voorzitter
Het volgende probleem heb ik al eens eerder aangegeven. Omdat een
aantal tuinders hun voorpad niet schoonmaakt en ook de struiken niet
snoeit, is het moeilijk om daar lopend of met de fiets doorheen te
komen. Het is niet bepaald reclame als je daar met nieuwe tuinders
loopt.
Gaarne schoonmaken!
Nog een paar maanden en dan is het tuinseizoen weer voorbij. Houdt er
rekening mee dat de opstallen (b.v met plastic) die zonder
bouwvergunning staan, moeten worden verwijderd. Zorg ervoor bijtijds
de tuin winterklaar te maken en groot vuil af te voeren.
Er komen klachten binnen van tuinders die last hebben van bomen en
struiken die te groot worden; dit geeft overlast en ze houden zonlicht
tegen, dus goed terugsnoeien. Houd rekening met elkaar!
Houd er rekening mee dat als u de tuin opzegt, dat de bomen en
struiken verwijderd moeten worden. Opzeggen moet via het
opzegformulier, dat in het boekje afgedrukt staat. Ook als u van tuin wilt
veranderen moet u eerst altijd contact opnemen met de kavelbeheerder,
anders wordt er geen toestemming verleend. Dit geldt ook voor
onderling ruilen van de tuinen.
Bij twee tuinders zijn er 2 bloemkolen en een kalebas weggehaald; het is
altijd een teleurstelling als dit gebeurt. Gelukkig valt het bij ons mee qua
diefstal en vernielingen. Het bestuur kan niet op alle tuinen toezicht
houden, maar we kunnen ook met zijn allen op elkaars tuinen letten en
als er iets is, doorgeven aan het bestuur.
Laten we hopen dat het weer mee zit en dan wens u ik nog 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 voetreflextherapeut i.o.
Bel of mail voor meer informatie.

Herfstgedicht
Een goed najaar
De vruchten zijn verkocht
De boeren betalen de pacht aan de Heeren
De vliegen vallen dood op tafel
Het regent gulzig en de bieten glanzen
De akkers verteren hun moederkoek
En stijf in de wolken nadert de winter.

Aardbeien
Dit jaar bestaat de mogelijkheid om aardbeien-planten via de vereniging
te kopen. Ras: Corona. Prijs: € 0.15 per stuk.
Wanneer u hier interesse voor heeft, stuur dan een briefje met uw naam,
aantal planten en gepast bedrag naar Clemens Dieker, Scheisprong 16
of stop het in de brievenbus op de tuin. Opgeven kan tot 25 september.
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Onkruid (2)

PREVENTIE
Veldhygiëne Onder deze noemer kunnen we allerlei maatregelen
samenvatten die de inbreng van onkruidzaden in de grond helpen
beperken. De eerste en meteen ook de belangrijkste maatregel is het
verwijderen van alle onkruid voor het in zaad komt. Als je die maatregel
systematisch toepast, zal je grond in de loop van de jaren altijd
'properder' worden. Daarnaast bevat dierlijke mest dikwijls veel
kiemkrachtige zaden. Compostering kan dit aantal alleen terugdringen
als de temperatuur in de hoop voldoende hoog wordt. De meeste
onkruidzaden sterven pas af tussen 50 en 60°C.
Vruchtafwisseling De meeste onkruiden zijn gebonden aan sommige
cultuurplanten. Door afwisseling van gewassen schudden we het
onkruidpatroon door elkaar. Onkruidbevorderende groenten wissel je in
het teeltplan best af met onkruidremmende. De eerste bedekken de
bodem goed (pompoen, witlof) of staan zover van elkaar dat we er
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makkelijk tussen kunnen hakken of aanaarden (rabarber, aardappel).
Groenten die deze eigenschappen niet hebben, noemen we
onkruidbevorderend: ui, wortelen, erwten.
Bodembedekking Op de betekenis van bodembedekking komen we
nog terug in het deel "Teeltmaatregelen". In de strijd tegen het onkruid
speelt bodembedekking eveneens een voorname rol: op naakte grond
schieten immers onmiddellijk allerlei onkruiden op die de grond gaan
bedekken. Bodembedekking kan dat verhinderen. Wel altijd aanbrengen
op onkruidvrije grond. Om tuinpaden vrij te houden kun je ze bedekken
met houtsnippers en gemalen schors, of er gras op zaaien en dit kort
houden als gazon.
Teelttechnieken Een goed verzorgde teelt kan beter concurreren tegen
het onkruid. Wanneer de groei van het gewas bij ongunstige
omstandigheden stilvalt, wordt de kans op onkruidoverwoekering groter.
Mits een aantal teelttechnieken kunnen we de onkruidontwikkeling onder
de knie houden. Zo moeten we bij de bodembewerking het nodeloos
doorheenmengen van de grondlagen vermijden. Uit de onderste lagen
komen dan immers vele onkruidzaden naar boven die anders nooit een
kans zouden krijgen om te ontkiemen. Wanneer een diepere
grondbewerking toch nodig is, moet je erop letten altijd alle wortels van
de wortelonkruiden uit de grond te halen. De manier van zaaien en
opkweken bepaalt mee hoe je daarna het onkruid moet aanpakken. Zaai altijd in rijen, dat vergemakkelijkt het hakken, schoffelen en wieden.
- Voorkiemen of voorweken versnelt de opkomst van het gewas. - Vooraf
opkweken van planten geeft ze een flinke voorsprong op het onkruid. Bij zaaien later op het jaar (b.v. in mei) kun je eerst de onkruiden laten
opkomen en vervolgens uittrekken of omhakken ('blindhakken'). Bij dat
sloopwerk word je niet gehinderd door de gewassen. Daarna de grond
alleen zeer oppervlakkig bewerken voor het zaaien.

(wordt vervolgd)
Wim Geul
Website
Heeft u hem al gezien??
Onze vereniging is vanaf april 2010 actief op de
digitale snelweg. Ferdinand Scholten (kavel 14) is
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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.
Ingekomen brief
Geacht bestuur,
In ons straatje, zo noemen wij het pad waar onze moestuin aan ligt, zijn
wij gewend om elkaar te helpen met advies, of stekjes / plantjes te
geven. Zelfs groenten die op onze tuin staan aan elkaar te geven als je
het zelf nog niet hebt, of als jouw groenten nog niet zover zijn, zoals sla
of andijvie gebeurt regelmatig. We kunnen er ook om vragen, als we iets
willen proberen of willen eten wat we zelf niet op de tuin hebben staan,
als het mogelijk is krijgen we het ook.
Maar nu wordt er in ons straatje, door een tuinder van het complex
bloemkolen afgesneden, een maggiplant uit de grond gehaald,
kalebassen meegenomen (de stengels waren geknakt omdat iemand er
gewoon op was gaan staan om de Turkse muts te kunnen verwijderen).
Uiteraard was dit de mooiste.
Beseft degene die dit doet wel hoeveel energie er gestoken wordt in het
voorzaaien, zaaien, verzorgen? De tijd wat dit alles kost? Wij denken van
niet, anders doe je zoiets niet je medetuinder aan. Maar ben je lui
ingesteld, dan is het makkelijker om het bij een ander te pikken.
Wij geloven niet in diefstal van buitenaf, want deze persoon weet heel
goed wat hij / zij doet.
Om te proberen deze praktijken tegen te gaan wil ik de leden vragen om
een sociale controle met elkaar uit te oefenen in plaat van dit asociale
gedrag te accepteren.
Met vriendelijke groet,
Marianne Esvelt
Kavel 7
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Denk bij uw aankopen ook aan onze adverteerders. Zij maken
het iedere keer weer mogelijk dat Eigen Oogst kan verschijnen

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.

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.
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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.
Bouwvergunningen
Het aanvraagformulier voor een bouwvergunning is verkrijgbaar via de
website www.dekavel.nl / bouwvergunning
Formulier graag in 2-voud inleveren bij Clemens Dieker (adres staat
voorin dit boekje). S.v.p. duidelijk aangeven waar het bouwwerk komt te
staan met inachtneming van de gegeven afstanden tot de rooilijn.

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

OPZEGGEN van uw KAVEL

Het tuinseizoen loopt op het einde, hier en daar staat nog wat werk te
gebeuren zoals het planten van boerenkool , andijvie en winterprei maar
dan hebben we het wel gehad.
In deze periode denken meestal ook een aantal tuinders aan stoppen
met tuinieren of willen graag een andere kavel, bv. een hele kavel of een
kavel met een pomp in de buurt, met een kasje of een leuk huisje; van
al deze wensen wil de kavelbeheerder of het bestuur wel op de hoogte
zijn.
Wat regelmatig gebeurt, is dat sommige tuinders meer over eventuele
opzeggingen weten dan de kavelbeheerder zelf en dat kan toch niet de
bedoeling zijn. Het gaat soms nog verder; men probeert onderling
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allerlei zaken te regelen, zonder de kavelbeheerder daar over in te
lichten.
Voor alle duidelijkheid: de kavelverdeling is de verantwoordelijkheid van
het bestuur zoals besloten is in de algemene ledenvergadering.
De tuinder, die opzegt, mag zijn opstallen aan iedereen die interesse
heeft, verkopen. De tuinder die weg gaat moet zijn kavel schoon
opleveren qua plantenresten, maar ook opstal.
Niet iedere tuinder heeft daar zin in en spreekt met een andere tuinder
van alles en nog wat af.
Er zijn tuinders die van een halve kavel naar een hele kavel willen en
derhalve ook wel interesse hebben in het kasje/huisje, wat op de
opgezegde kavel staat. Ze spreken een prijs af voor het kasje/huisje en
vaak wordt er dan gezegd neem de tuin er maar bij. Maar helaas werkt
dit niet op deze manier, men vergeet namelijk dat er een aantal mensen
op de wachtlijst bij de kavelbeheerder staan, die graag willen tuinieren.
Hier gaat men helemaal aan voorbij.
Ook zijn er tuinders bij mij (de kavelbeheerder) gekomen, met vragen
zoals: heb je geen andere tuin voor mij i.v.m. eerder genoemde
redenen. In deze gevallen wordt de naam genoteerd met de wensen en
daar zal de kavelbeheerder zoveel mogelijk rekening mee houden.
Als kavelbeheerder behandel ik ieder lid zo eerlijk mogelijk conform ons
huishoudelijk reglement.
Mocht u uw kavel willen opzeggen dan gebruikt
u het opzegformulier wat in dit blad zit en geeft
u het af bij de kavelbeheerder.

Vriendelijke groet
Ruud Bokhove
De Kavelbeheerder
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Bestuur Tuindersvereniging “De Kavel”
t.a.v. Ben Burgers
Populierenlaan 29
6921 CL Duiven
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.
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.................................................

13

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 winter-editie graag inleveren voor
28 november 2011
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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