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Helaas is er op twee tuinen gestolen: bij de ene tuin de appels en bij de
andere tuin bonen. Bovendien zijn een aantal pompoenen vernield. Het
is altijd jammer dat dit gebeurt en dan vooral voor de tuinders. Op zo’n
manier krijg je een negatieve stemming. Maar laten we niet in paniek
raken. Het bestuur kan niet overal op letten. Het beste is dat we op
elkaars tuinen letten en ervoor zorgen dat het hek altijd gesloten is.
Er is ook iemand die groenafval dumpt in de hoeken waar de
paardenmest ligt. Daarnaast worden er bij de kruiwagenschuur plastic
potjes gedumpt en het bestuur moet het dan weer opruimen.
Doe je plastic in de speciale zakken, zet ze neer om de hoek van de
straat en op de ophaaldagen wordt het weggehaald.
We hebben regelmatig tuincontrole. We houden altijd rekening met de
omstandigheden van de tuinder (b.v. ziekte). Maar wanneer je een brief
krijgt van het bestuur, dan heb je er zelf om gevraagd. Voor de tuinders
van aangrenzende tuinen is het ook niet leuk; zij krijgen last van het
onkruid van je tuin.
Dit jaar hebben we last gehad van ziekte op de tuin b.v. bij aardappels.
De hygiëne op de tuin is heel belangrijk! Ik zie ook in sommige
compostbakken de zieke loof van aardappels en andere zieke gewassen
liggen; daardoor ontstaan op het complex virussen. Houd hier rekening
mee: het komt zo bij alle tuinen! Het beste is om gelijk alles af te voeren
van de tuin.
De plastic tunnels moeten voor de herfst opgeruimd zijn, evenals alles
wat kapot kan waaien. Zorg ervoor dat je tuin is opgeruimd; graag ook
grof vuil van de tuin verwijderen.
Er is tot nu toe geen enkele reactie gekomen voor de vacante functie
van de voorzitter.
Voor de laatste maanden: nog veel tuin plezier!
Wim Geul
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Website
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.

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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Schoolkinderen bezoeken volkstuin
Op initiatief van Marco van Geelen is er op 15 juni een rondleiding
geweest met een aantal leerlingen van de basisschool waar zijn kinderen
op zitten. Deze rondleiding / workshop werd begeleid door Ruud
Bokhove, onze kavelbeheerder. Er werd vertelt wat er allemaal op de
tuin gebeurt en met welke materialen er wordt gewerkt. Na een korte
uitleg moesten de kinderen een aantal opdrachtjes maken. Dat ze het
erg leuk vonden blijkt wel uit de verhaaltjes en tekeningen die ze n.a.v.
dit bezoek hebben gemaakt
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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. Extra info op www.dekavel.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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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

Herfstgedachte
Geef nooit op, kijk naar boven
Kijk door de wolken
Dwars door de zorgen en voel de zon die schijnt
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Courgette gerecht
Ook zoveel courgettes geoogst? Ik wel. Wist gewoon niet meer wat ik er
mee aan moest.
Buren op vakantie, vrienden en familie rijkelijk voorzien van courgettes
en ziedaar, vond ik zowaar een lekker recept in Trouw van 3 augustus
2012.
Pannenkoekjes met courgette
(Ingrediënten voor 4 personen)

1 courgette (schoongemaakt ong. 500 gram); 3 eieren; 2 eetlepels room
(oeps, heb het hele pakje gebruikt); 1 bosje lente-ui, gesnipperd;
geraspte schil van een kleine citroen (Heb ik niet gebruikt. Had geen
citroen in huis); 25 gram geraspte Parmezaanse kaas ( Heb iets minder
dan 100 gram gebruikt. Ik vind kaas gewoon lekker.);scheutje olijfolie;
peper en zout (IK heb er ook nog wat knoflookpoeder gebruikt); boter
om in te bakken.
Voor erbij: crème fraîche en bieslook.
Bereiding
#Schil de courgette alleen als de schil al hard en stug aan het worden is.
Rasp hem grof.
#Strooi het boekweitmeel door een zeef in een kom, maak er een kuiltje
in en roer er een voor een de eieren door, dan de room, lente-uitjes,
citroenschil, courgette, Parmezaanse kaas, een scheutje olijfolie ,peper
naar smaak en weinig zout.
#Bak in een koekenpan op niet te hoog vuur kleine, dikke, lichtbruine
pannenkoekjes. Wacht niet te lang met ze te eten, maar als dat heerlijke
kersverse eraf is, maakt een klodder met peper, zout en gehakte
bieslook op smaak gebrachte crème fraîche, ze weer als nieuw.
Eet smakelijk.
PS. Ik heb er een komkommer ( in plakjes) met roedjak manissaus erbij
gegeten. Heerlijk.
Houd je niet van pittig, serveer er dan een frisse komkommersalade bij.

Hartelijke groeten,
Gaby Mac Gillavry (kavel 85A , 76)
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Opzegformulier

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.................................................
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Zelf compost maken
Door zelf uw eigen compost te maken bespaart u niet alleen het geld dat
u anders zou moeten besteden aan teelaarde en meststoffen, maar u
draagt bovendien uw steentje bij voor een beter milieu. Ook een
vuilniszak kost geld, en door uw snoeihout, aardappelschillen en andere
resten van groenten en fruit niet langer in uw vuilbak, maar in uw
compostvat te deponeren zult u jaarlijks een aanzienlijke hoeveelheid
vuilniszakken minder gebruiken.
Compost maken doet u niet alleen, u krijgt vanzelf een heel leger kleine
helpertjes. Bacteriën, schimmels, pissebedden en compostpieren lossen
elkaar af in het productieproces. Daarom is het belangrijk dat u geen
detergenten of andere reinigingsmiddelen gebruikt bij het reinigen van
een lege compostcontainer. Waak erover dat er op geen enkele andere
manier dergelijke stoffen in uw composteerbaar materiaal verzeild raken.
In een composthoop kunt u best beginnen met een laag van enkele
tientallen centimeter dik die bestaat uit tamelijk grof materiaal. Op die
manier voorkomt u ook hogerop de vorming van luchtdichte en rottende
lagen. Breng vervolgens eventueel een laagje magnesiumhoudende
landbouwkalk aan en voeg daarboven alle mogelijk composteerbare
stoffen toe, luchtig en goed vermengd.
Elke twintig centimeter kunt u desgewenst een laagje kalk toevoegen om
het proces wat te versnellen, maar dat is geen verplichting. Een
composthoop moet bovenaan afgedekt zijn om uitdroging te voorkomen.
Na enkele maanden zal de temperatuur in de hoop beginnen dalen
omdat de zuurstof opgebruikt is. Haal de hoop zoveel mogelijk door
elkaar met een riek en dek hem opnieuw af. Na drie of vier dergelijke
periodes is het compost klaar voor gebruik.
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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 winter-editie graag inleveren voor
30 november 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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