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Bestuur 

 
Voorzitter:  W.L.Geul 
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    6921EJ Duiven  
    tel: 0316-268060      kavel 73/74a 
 
Secretaris:  T. Kortekaas 
    Weidekervel 111 
    6922GB Duiven 
    tel: 0316-843853      kavel 1b/2a 
       
Penningmeester:  C.Dieker 
    Scheisprong 16 
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    tel: 06-13252442      kavel 5a 
     
Lid /    R.Bokhove         
Kavelbeheerder: Engelenland20  
    6932PD Westervoort 

tel: 026-3622883      kavel 85b/86a 
 
 
 

Website:    www.dekavel.nl  
E-mail:   bestuur@dekavel.nl  
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Van de voorzitter 
 
Beste Tuinders,  
 

Tijdens een rondje op de tuin zag ik veel overhangende takken. Deze 
moeten worden weggesnoeid. Het is gevaarlijk en de doorgang wordt 
bemoeilijkt. De herfst nadert en houd dan rekening met storm: plastic 
tunnels waar geen bouwvergunning voor is aangevraagd, moeten 
worden verwijderd. Ruim alles op wat weg kan waaien, zo voorkom je 
schade (ook bij andere tuinders).   

Wij zijn geen politieagenten, maar om alles netjes te houden doen we 
regelmatig tuincontrole; bij slecht onderhoud moeten wij een brief 
sturen. Als er omstandigheden zijn waardoor je de tuin niet 
kunt onderhouden, geef het dan door aan het bestuur. Onze vereniging 
is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van het complex. We zoeken 
hiervoor vrijwilligers of we kunnen een rooster maken zodat iedereen 
iets doet voor de vereniging . Op de volgende ledenvergadering zal dit 
worden besproken.   

Als er nieuws is over wanneer de gemeente gaat beginnen met de 
renovatie van de parkeerplaats en op het tuincomplex, geven we het 
door via het infobord en de website.  

Om de ledenvergadering voor iedereen interessant te houden, gaan 
we vooraf afspraken maken. Bij de laatste 
vergadering kwamen problemen naar voren die erg veel aandacht en tijd 
in beslag namen en die voor veel andere leden niet interessant waren. 
Zijn er belangrijke vragen? Geef het van tevoren door aan de 
redactie, dan wordt er een agendapunt van gemaakt. De rondvraag  die 
we altijd houden, is om korte vragen te stellen. Iedereen komt aan de 
beurt en dan wordt er niet eindeloos gediscussieerd over bepaalde 
problemen. Als het toch gebeurt, wordt er ingegrepen door de 
voorzitter.  

  

Heel veel tuinplezier!  

                             WIM GEUL  
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Website  
Onze vereniging is vanaf april 2010 actief op de digitale snelweg. Harrie 
Kierkels (kavel 11) 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. 
 
Ook is eigen oogst via de website beschikbaar. Om kosten te besparen 
wil het bestuur zoveel mogelijk leden eigen oogst digitaal toesturen. Op 
deze wijze kunnen we de kosten in de hand houden. Geef dus uw mail-
adres door via 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 
 

 
Herfstgedicht 
 
Wind huilt herfsttranen 
in een stormachtige bui 
door grijs aangestuurd 
maakt het laatste blad zich los 
de uitputtingsslag nabij. 
 

 
Champignonmest 
Zoals al eerder aangegeven kunnen we niet meer aan de compost 
komen welke we de afgelopen jaren hebben gehad. Als vereniging zijn 
we op zoek gegaan naar een kwalitatieve vervanger. Deze denken we 
gevonden te hebben. Voor komend voorjaar bestaat de mogelijkheid om 
champignonmest (champost) te bestellen. 
 
Opgave is mogelijk bij Ruud Bokhove. In het infobord komt een bericht 
te hangen wanneer het geleverd wordt en wat de kosten per m³ zijn. 
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Heeft u iets te verkopen wat tuin gerelateerd is, stuur dan een 
berichtje naar bestuur@dekavel.nl en wij plaatsen het in het 
infobord op de tuin. 
 
 
 
Voor bessen is altijd plaats (1) 
 
Bessenstruiken vragen maar weinig ruimte. Ze zijn de ideale 
fruitleveranciers voor een heel gezin. Al snel kunnen de kinderen de 
gezonde vruchtjes oogsten. De herfst is ongetwijfeld de beste planttijd 
voor bijvoorbeeld van kruisbessen en aalbessen. Bij goed  weer kunt u 
van oktober tot ver in november een bessenstruik planten. 
Als dat in de herfst niet meer zou lukken, dan kunt u dat ook nog in 
februari of maart doen. 
 
Het plantgat moet langs alle zijden 20 
cm groter zijn dan de kluit of het 
wortelgestel. De grond in het plantgat 
goed losmaken. Zet de struiken iets 
dieper dan ze op de  kwekerij stonden. 
 
 

 
Bodemvoorbereiding en verzorging. 
 
Bereid de bodem zorgvuldig voor. Maak de aarde goed en diep los.                                              
Verwijder onkruid met alle wortels. Zo hoeft u nadien de groeiende 
bessenstruik later nog niet nog eens lastig te vallen met intensief 
wieden. Bij de voorbereiding is het belangrijk dat er royaal compost 
gestrooid wordt. Werk door de bovenste aardlaag een langzaam 
werkende organische mest, bijvoorbeeld hoornspaanders. Schep het 
plantgat zo royaal mogelijk uit. De wortels moeten zich ongebreideld 
kunnen verspreiden. Zet de struiken iets dieper dan ze op de kwekerij 
stonden: ze vormen dan aan de basis heel veel nieuwe loten.                               
Kort de wortels voor het planten iets in. De takjes van de struiken 
moeten echter voor twee derde worden teruggesnoeid. Vul het plantgat 
weer met de uitgeschepte aarde en vermeng dit eventueel met compost.                                                                                                                            
Duw deze vulling voorzichtig aan met uw voeten, zodat de wortels nauw 
contact houden met de aarde. Begiet de plant vervolgens royaal met een 
gieter. Heel belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van 
bessenstruiken is een voortdurende bodembedekking. Kruisbessen en 
aalbessen stonden oorspronkelijk in het kreupelhout in het bos.                                                              
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Ze houden dus van een zonnige tot halfbeschaduwde standplaats en 
vochtige, losse humus. Leg rondom de struiken een mulchlaag van blad, 
gras of kleingesneden, houtig tuinafval. Deze deken vormt een goede 
bescherming voor een de vochtigheidsgraad van de grond en wordt 
langzaamaan omgezet in goede humus.                                                                                       
Vernieuw de laag steeds weer als het afval verteerd is. 
  

    Snoeien 

Voor een gezonde groei is het ook belangrijk dat u de struiken 
regelmatig snoeit, zodat ze niet te veel verouderen en dichtgroeien. 
Lucht en zonlicht zijn noodzakelijk om gezonde en aromatische vruchten 
te laten rijpen. Normaal gezien geldt dat zowel bij kruisbessen als bij 
aalbessen alle donkergekleurde loten regelmatig diep bij de grond 
moeten worden verwijderd. Voor alle snoeiwerkzaamheden is de herfst 
of het vroege voorjaar de beste tijd. 
Hoewel bessenstruiken veel overeenkomsten met elkaar vertonen, zijn er 
ook individuele eisen waarmee u rekening moet houden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diverse soorten 

• Rode en witte aalbessen dragen hun vruchten aan de takken die twee of 
drie jaar oud zijn. Alle vierjarige loten worden daarom verwijderd. Van de 
hergroeiende twijgen blijven in elk jaar 2 of 3 stevige jonge loten staan. De 
rest van de jaarlijkse groei kan gesnoeid worden. In het geheel moet een 
gezonde bessenstruik bestaan uit 8 tot 12 loten. Zo groeit hij luchtig en blijft 
hij vruchtbaar. 

• Zwarte bessen dragen vooral aan het eenjarige hout. Stimuleer ze dus altijd 
tot nieuwe groei. Knip alle geoogste takken laag bij de grond af. Er mogen elk 
jaar 2 of 3 nieuwe loten blijven staan. De rest wordt verwijderd. Deze krachtig 
groeiende struik mag in totaal niet meer dan acht stevige hoofdtakken 
hebben. 

• Alle kruisbessoorten worden net zo gesnoeid als de aalbessen. De struiken 
dragen ook op het twee- of driejarige hout. Snoei alle takken tot de grond.                                         
Een goedgevormde kruisbessenstruik moet in principe bestaan uit 8 tot 12 
sterke loten. 
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snoeien 
 
Voor een gezonde groei is het ook belangrijk dat u de struiken 
regelmatig snoeit, zodat ze niet te veel verouderen en dichtgroeien. 
Lucht en zonlicht zijn noodzakelijk om gezonde en aromatische vruchten 
te laten rijpen. Normaal gezien geldt dat zowel bij kruisbessen als bij 
aalbessen alle donkergekleurde loten regelmatig diep bij de grond 
moeten worden verwijderd. Voor alle snoeiwerkzaamheden is de herfst 
of het vroege voorjaar de beste tijd. 
Hoewel bessenstruiken veel overeenkomsten met elkaar vertonen, zijn er 
ook individuele eisen waarmee u rekening moet houden.  
 
Grote keuze in kleuren en smaken 
 
Aalbessen en kruisbessen zijn er in heel veel soorten. Er zijn altijd nog 
veel oude, beproefde soorten die zeker het aanschaffen waard zijn. 
Vooral in smaak zijn ze onovertroffen. Daarbij komen nieuwe soorten die 
zich kenmerken door resistentie tegen ziekten. Dit is een belangrijk 
criterium bij de keuze van de soort.                                                  
Als een kruisbes niet gevoelig is voor de Amerikaanse 
kruisbessenmeeldauw of witziekte, dan is dat al een eerste stap naar een 
preventieve, natuurlijke gewasbescherming!          Ook de kleur speelt 
een belangrijke rol. En er is heel veel keus.  

 
Rode aalbessen zijn de zoetzure klassieker onder de aalbessen. Ze 
zijn heel geschikt om zo te eten, maar ook om in te maken, in te 
vriezen en te verwerken in gebak.                            
Witte (aal)bessen kenmerken zich door een iets zurig wijnaroma. 
Het lekkerste zijn ze zo uit de hand.                                                                                        
Zwarte bessen hebben een kruidig aroma en een heel bijzonder 
hoog vitamine C-gehalte. Sap of gelei van zwarte bessen is een uiterst 
geschikte manier van conserveren. Ook kruisbessen zijn er in diverse 
kleuren. De witte, gele, groene of bruinrode soorten hebben allemaal 
een uitgesproken, eigen aroma.  
Als een deel van de vruchten halfrijp worden geoogst en tot compote 
worden bereid, worden de takken ontlast en krijgen ze later mooie, 
rijpe vruchten. De bessen zijn geschikt om zo te eten, als nagerecht 
en als jam. Maak een doordachte keuze naargelang de persoonlijke 
smaak en de mogelijkheden van de tuin.         
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Op stam - het hapklare alternatief wie maar weinig ruimte heeft, kan een 
boompje op hoogstam planten. Met een dergelijk aalbessen- of 
kruisbessenboompje kan een fraaie laan worden geplant. Rechts os links 
van het tuinpad nemen ze maar weinig ruimte in. En het oogsten is heel 
eenvoudig, want de zoete bessen hangen precies op kinderhoogte!  
 

Eric Schokker 
Bron: Basishandboek voor de Biologische Moestuin, uitg. Deltas ISBN 978-90-447-3525-3 

 

 
Seizoen 2016 
Binnenkort ontvangt u weer het verzoek om de contributie en de pacht 
voor 2016 te voldoen. Tarieven staan achter in het boekje. Besluit u om 
te stoppen met tuinieren op de kavel vul dan het opzegformulier in en 
lever deze in bij één van de bestuursleden. Op deze manier wordt 
voorkomen dat er onnodig rekeningen worden verstuurd. 
 
 
Nieuwe zaadcatalogus 
Medio november ontvangen we weer de nieuwe zaadcatalogus van 
Garant zaden. Hier doen we al vele jaren zaken mee en we krijgen bij 
voldoende afname een leuke korting. Wanneer je de bestellijst inlevert, 
noteer dan ook het emailadres. Ik kan dan via de mail laten weten 
wanneer het opgehaald kan worden. 
 
Clemens Dieker 
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Dit vinden kinderen het leukst! 

Een moestuinbak is op zich al leuk maar 
als je de kinderen vol enthousiasme mee 
aan het  tuinieren krijgt, is het nog 
zoveel leuker. 

Geef ze als het even kan een eigen 
vierkante meterbak, een 
kindermoestuintje in pot of een 
plantenzak, dat motiveert geweldig. 
Groenten die snel groeien en die ze 
lekker vinden en felgekleurde, eetbare 
bloemen boeien hen het meest. 

Radijzen groeien snel (na 6 weken trek 
je al je eerste radijs uit de grond) en zijn 
door hun felrode kleur erg aantrekkelijk 
voor kinderen. 

Aardbeien zijn gegarandeerd een succes: planten en even later plukken! 
Eetbare bloemen zoals viooltjes, madeliefjes, goudsbloemen, Oost-
Indische kers groeien gemakkelijk en zijn nog mooi ook. 

Doe de bloemen in ijsblokjes, strooi ze over ijs of kinderdessertjes, of in 
de limonade - wedden dat je kinderen heel trots op 'hun' oogst zijn? 

 

Record slakken vangen 

Bij het begin van de herfst heeft Gaby 
Mac.Gillavry uit handen van de voorzitter 
een kleine beker ontvangen, omdat ze dit 
seizoen 2000 slakken heeft gevangen op 
haar tuin. Uiteraard is dit een record waar 
een tuinder niet op zit te wachten, maar 
alleen het “vangen” is al een tijdrovende 
bezigheid. 
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Contributie 
 

Omschrijving:   Bedrag in €:  
 
Pacht hele kavel   34.- 
Pacht halve kavel   17.- 
Lidmaatschap    17.50  

Sleutelgeld    10.- 
Borg 2e sleutel    20.- 
Borg hele kavel   40.- 
Borg halve kavel   20.- 
Bouwvergunning   11.50 
Frezen hele kavel   10.- 
Frezen halve kavel     6.- 
Inschrijfgeld     7.- 
Veranderingen      2.25 
 
Betalingen:  
ING IBAN rekening nummer NL82 INGB 0004 5366 89 
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 2015 
Inleveren op onderstaand adres, via de mail 
(bestuur@dekavel.nl)  of in de brievenbus nr.21 op de tuin  
 
Eigen Oogst 
t.a.v. Clemens Dieker 
Scheisprong 16 
6932BG Westervoort 
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Opzegformulier 

Bestuur Volkstuindersvereniging “De Kavel” 

t.a.v. Ton Kortekaas 

Weidekervel 111 

6932GB 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................................................ 

IBAN 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. 

 

!!  Graag alle gegevens duidelijk invullen. Dit zorgt voor een snelle afhandeling !! 

 

 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

 

 

 

Dhr./Mw................................................. 
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