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Van de voorzitter
Op dit moment zijn alle tuinen verhuurd en er is nog steeds een
groeiende belangstelling voor tuinieren. Er is vooral belangstelling van
dames en ook de gemiddelde leeftijd van onze leden is behoorlijk
verlaagd. Dit doet mij als voorzitter erg goed. We hebben weer een
aantal aanvragen voor een bouwvergunning ontvangen en ook
goedgekeurd. Dat leden willen investeren is een goed teken voor het
complex.
Afgelopen periode hebben we een tuin moeten vrijmaken van afval en
stenen. Het betreffende lid had opgezegd en was niet meer in staat om
zijn kavel schoon op te leveren. Jammer, maar hier hangt voor het lid
wel een prijskaartje aan. Hierbij dan ook de oproep om eens goed op
jullie kavel rond te kijken en te bepalen of alles wat er ligt wel noodzakelijk is op de tuin. Als je het niet nodig hebt, ruim het dan gelijk op.
Verzamel geen rommel achter de tuin tussen de struiken, maar hou het
schoon.
Groenten en bloemen hebben een hekel aan uitlaatgassen van auto’s.
Als u geen zware spullen naar uw kavel hoeft te brengen, laat de auto
dan buiten het hek staan. Er staan ook kruiwagens ter beschikking. Als u
door ziekte moeite hebt om bij uw kavel te komen, geef dit dan even
door aan één van de bestuursleden.
De maandelijkse tuincontrole doen wij in het belang van de vereniging.
Wij willen dat het complex er verzorgd uit blijft zien en niet wordt
verwaarloosd. Wellicht overbodig, maar houdt het voorpad ook vrij van
onkruid en snoei overhangende takken.
Als de leden opmerkingen of ideeën hebben, dan kunnen ze dit
doorgeven via de mail (zie website www.dekavel.nl) of via een briefje in
de brievenbus.

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.

Onderstaand artikel heeft de vorige uitgave in Eigen Oogst gestaan. Per
abuis is de naam van de inzender weggevallen. Daarom nogmaals het
artikel over de aardappel, met dank aan dhr. Ben van Hummel, die de
moeite heeft genomen om kennis en ervaring te delen met andere
tuinders.
Heeft u ook iets te melden, neem dan ook even de tijd om het op te
schrijven. Via de mail aanleveren is makkelijk, maar ook wanneer u geen
computer heeft kunt u uw bijdrage geven voor het instant en aantrekkelijk houden van ons verenigingsblad.

Aardappelinformatie voor de amateur tuinder.
De laatste jaren komt men rassen tegen waarbij achter de naam van het
ras A.M. vermeld staat. Bijv. Premiere AM. Dit houdt in dat het ras
Premiere aardappelmoeheid resistent is.
Aardappelmoeheid is een ziekte, die in de grond voor kan komen. Indien
u echter een goede vruchtwisseling toepast en 1 maal in de 4 jaar
aardappelen teelt op hetzelfde land (vaker mag ook niet), dan is het
praktisch uitgesloten dat u daar last van krijgt in de grond.
De aardappelrassen worden ingedeeld in vroege (V), midden vroeg (M)
en late (L) rassen.
Verder is van belang de grondsoort waarop ze het beste geteeld kunnen
worden. Kleigrond (K), zandgrond (Z). De cijferwaardering geeft aan op
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welke grondsoort men het beste kan telen. Het cijfer 7 (goed), 6 (minder
goed), 5 (kan nog net), lager dan 5 (slecht)
Dan is er nog de schilkleur van de aardappel. G (geel) R (rood).
De bewaarperiode wordt als volgt aangeduid. B1 (t/m de herfst) B2 (t/m
winter) B3 (goede bewaar aardappel).
Dan is verder belangrijk het kooktype van de aardappel verdeeld in
50/60, 60/70, 70/80, 80/90 met vooraf de letter T.
T 50/60 = vaste niet melige aardappel
T 60/70 = iets meliger, minder vaste aardappel, die goed geschikt is
voor
de frites en om te bakken
T 70/80 = melige, vrij losse aardappel
T 80/90 = zeer melige vaak losse aardappel
Als u de pootaardappelen heeft afgehaald en thuis nog enige tijd moet
bewaren, houdt ze dan zo koel mogelijk.
De beste tijd om te planten is half april. Zorg er voor dat de grond goed
los is, dat bevordert de verdere ontwikkeling van de aardappel..
Het aantal planten per 10m² is bij de maat 28/35 58 stuks en bij de
maat 28/40 50 stuks
De aardappel vraagt om een eenvoudige bemesting. Per 10m² is 1 á
1.5kg mengmeststof voldoende. Dit moet voor het planten door de
grond worden gewerkt.
Bildstar
AM
MV
K7
Z7
R
B123
T 63-75
Dore
V
K7
Z7
G
B12
T 65-75
Eba
L
K7
Z7
G
B23
T 62-75
Eersteling
V
K7
Z6
G
B1
T 55-65
Eigenheimer
MV
K7
Z4
G
B12
T 75-85
Frieslander
AM
V
K7
Z6
G
B12
T 55-65
Gloria
AM
V
K7
Z6
G
B1
T 58-74
Irene
L
K7
Z7
R
B123
T 70-85
Lekkerlander
V
K7
Z6
G
B12
T 62-76
Prior
AM
V
K7
Z7
G
B12
T 57-72
Surprise
L
K6
Z7
G
B12
T 65-78
Sante
AM
MV
K6
Z6
G
B1
T 60-78
Bintje
MV
K7
Z7
G
B123
T 60-85
Ben van Hummel
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Zomergedicht
Zomer
Het geluid van de waterfontein
De warmte van de zonneschijn
Kikkers aan het kwaken
Spinnen die een web gaan maken
Op een bloem, een blije bij
Zomer, wat een prachtig jaargetij

Onkruid (1)
Onkruiden zijn planten die groeien op plaatsen waar ze niet gewenst
zijn. De opbrengst van de gewassen kan minder zijn door concurrentie.
Onkruiden dragen ziekten en plagen over. Ook schimmelvorming wordt
bevorderd, door het langer vochtig blijven van de gewassen. De oogst
wordt bemoeilijkt.
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Omwille van deze negatieve effecten zullen we de onkruidgroei
systematisch beheersen. Zonder de chemische hulpmiddelen
(herbiciden) uit de gangbare teelt vraagt dit wel een andere aanpak.
Feitelijk komt het er altijd op aan de teelten een voorsprong te geven op
het snelgroeiend onkruid en die ook te behouden. Daarom moet de
tuinier er op tijd bij zijn en er voldoende energie aan spenderen. Na
enkele jaren zal het beheersen van de onkruidbegroeiing altijd
gemakkelijker worden. Biologische tuiniers zijn niet blind voor de
nadelen van onkruid, maar ze zien ook hun voordelen. Onkruiden maken
deel uit van de natuur die streeft naar evenwicht. Ze brengen de grond
tot rust en gaan in tegen menselijke ingrepen. Alle positieve effecten die
we aan groenbemesters kunnen toeschrijven, gelden ook voor
onkruiden. Het verschil is wel dat deze laatste veel moeilijker weer weg
te krijgen zijn.
Vermenigvuldiging
Onkruiden zijn wilde planten die in de geschikte omstandigheden een
enorme veroveringsdrang tentoonspreiden. In vergelijking met de
gewassen die de tuinier graag wil kweken, zijn ze veel sterker en
bovendien bestand tegen alle soorten weer. De massa's zaadjes die
'eenjarige' onkruiden of zaadonkruiden produceren, verspreiden zich
dikwijls met de wind. In de grond kunnen ze gemakkelijk 50 jaar liggen
wachten op gunstige omstandigheden om te ontkiemen. De radeloze
tuinier vraagt zich dan ook af waar al dat onkruid vandaan blijft komen.
Bij de eenjarige kunnen we een onderscheid maken tussen de
voorjaarskiemers die opkomen in de lente en zomer, en de herfstkiemers
die pas in het najaar opschieten en na de winter zaad vormen. Sommige
onkruiden zoals muur en straatgras kiemen en bloeien het hele jaar
door. Andere onkruidplanten verspreiden zich via wortelstokken of
ondergrondse stengels. Deze noemen we 'overblijvend', 'meerjarig' of
gewoon 'wortelonkruiden' (kweek, heermoes, zevenblad). Het zijn
meestal lastige klanten die je moeilijk kan uittrekken. In de
zomermaanden, wanneer de groenten het hardst groeien, ontwikkelen
ook de onkruiden zich het snelst. Op enkele weken tijd kunnen ze dan
een heel gewas overwoekeren. Een goede tuinier leert zijn onkruiden
kennen. Met een eenvoudige flora kom je al een eind weg. Een probleem
is wel dat de kiemplanten moeilijk te herkennen zijn.

(wordt vervolgd)
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.

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.
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Frezen
Ook jaar kan uw tuin vakkundig worden gefreesd, met onze nieuwe
frees, 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.
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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?
Zoals op de ledenvergadering besproken willen wij graag inventariseren
of er belangstelling is om Eigen Oogst digitaal te ontvangen.
Wanneer u hier in bent geïnteresseerd, meldt dit dan d.m.v. een mail
aan het bestuur. Dit kan via onze website: www.dekavel.nl klik door naar
bestuur etc. en dan mail bestuur. Op deze manier kunnen er geen fouten
gemaakt worden in de adressering en zal er weer een besparing in de
kosten kunnen worden gerealiseerd.

Motorpompen
We hebben al veel mooie zomerse dagen gehad. Dit is mooi voor wie
van zon houdt, maar minder voor onze planten. Er zal extra water
gegeven moeten worden. Het bestuur doet een dringend verzoek om
tussen 20.00 uur en 08.00 uur geen gebruik te maken van motor
pompen. Dit i.v.m. eventuele geluidsoverlast.
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Korte geschiedenis van de volkstuin
Volkstuinen hebben bewezen van groot nut te zijn voor vele honderdduizenden mannen – met name werklozen- door hen een interessante vrijetijdsbesteding te bezorgen en hen in staat te stellen te genieten van
zelfgeteelde groenten. Gedurende de periode van nationale depressie
was er geen twijfel mogelijk dat de volkstuinen de redding van velen
waren. Zelfs nu zijn ze onze natie van groot nut en zult u ze in iedere
stad en ieder dorp in het hele land ontwaren.
(The Smallholder encyclopedie 1937).
Het ontstaan van de volkstuinen die we tegenwoordig kennen is een
direct gevolg van de enclaves uit de 18e en 19e eeuw in Engeland,
waarbij het platteland werd verdeeld en omsloten met hekken en hagen.
In Nederland gebeurde dat al 2 eeuwen eerder. Een groot deel van de
boerenbevolking leed hier geweldig onder, omdat ze hun schapen niet
meer op de “gemene gronden” konden laten grazen of er gewassen
konden telen. In Engeland ontstonden hierdoor opstanden en
demonstraties, waarbij de woedende menigte de grond omwerkte en
gewassen plantte om hun punt te maken.
De jaren gingen voorbij en steeds meer platteland werd geannexeerd
met onrust tot gevolg. Uiteindelijk begonnen plaatselijke comités stukjes
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land aan de armen te geven. In Engeland werd dit in 1845 wettelijk
bekrachtigd door een wet die bepaalde dat er grond apart gehouden
moest worden als “veldtuinen”. Deze veldtuinen werden al snel
volkstuinen genoemd. Ook in Nederland onstonden eind 19e eeuw
zogenaamde “arbeiderstuinen”. Deze ontwikkeling werd in 1911 wettelijk
ondersteund.
Na de oorlog liep de vraag naar volkstuinen aanzienlijk terug. Dit door de
toenemende welvaart en de lage voedselprijzen uit de jaren 50 en 60.
sindsdien zijn er pieken en dalen in de populariteit van de volkstuin
geweest. Begin jaren tachtig zijn er veel complexen in de randgebieden
bij steden “opgekocht” door projectontwikkelaars. Geruchten over
omkoopsommen, betaald aan complexeigenaren kwamen toen maar al
te vaak voor.
Wat er de komende jaren ook gebeurt, de 21e –eeuwse volkstuin is een
feit. Deze heeft zijn stoffige, oude mannenimago afgeschud en blijkt nu
een springlevend, multicultureel fenomeen waar mensen heen gaan om
te ontsnappen aan de druk van het moderne leven om er hun eigen,
heerlijke, gezonde voeding te produceren.

Clemens Dieker
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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 herfst-editie graag inleveren voor
28 augustus 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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Het bestuur wenst iedereen een fijne vakantie
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