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De renovatie van het complex en ook de parkeerplaats is met een jaar 
uitgesteld. Dat komt omdat er nog een paar vergunningen ontbreken.  
Misschien weten wij meer met de ledenvergadering. Deze is op 8 Maart 
2016 aanvang 20.00 uur bij Zalencentrum Wielenman in Westervoort.  
We hopen op een behoorlijke opkomst. In het vorige boekje heb ik het 
ook al aangegeven. Zijn er belangrijke vragen geef het dan door aan de 
redactie dan wordt er een agendapunt van gemaakt. En met de 
rondvraag korte vragen dan komt iedereen aan de beurt.  
 
Je heb nu nog de gelegenheid om je tuin winterklaar te maken, en laat 
geen rommel achter en let er op dat alles storm vast zit. Ook in het  
nieuwe seizoen kun je de tuin laten frezen door een lid van de 
vereniging. Stuur hiervoor een berichtje naar Clemens Dieker. Je steunt 
hiermee tevens de kas van de vereniging. 
  
De leden kunnen ook bij Ruud Bokhove Champignonmest bestellen meer 
informatie hier over in het infobord.  
 
Ik wens iedereen Prettige Feestdagen en een gezond 2016  
Veel tuinplezier.  
                
Wim Geul    
 

 
 
 
 
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. 
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Denk bij uw aankopen ook aan onze adverteerders. Zij maken 
het iedere keer weer mogelijk dat Eigen Oogst kan verschijnen 

 
 
 
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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                 Algemene Ledenvergadering 2016 
 
Deze wordt gehouden op dinsdag 8 maart 2016 om 20.00 uur in 
zalencentrum Wieleman , Dorpstraat 11 te Westervoort 
 
Agenda 
 
1 Opening 
 
2 Ingekomen stukken van belang voor deze vergadering 
 
3 Notulen algemene ledenvergadering 03-03-2015 
 
4 Jaarverslag Secretaris 
 
5 Jaarverslag Penningmeester  
 
6 Verslag kascontrole.  
   Commissieleden zijn de heren van Geelen en Derksen 
 
7 Nieuw (reserve)lid kascontrole. Dhr. Van Geelen is aftredend. 
 
8 Bestuursverkiezing. Aftredend volgens rooster Ruud Bokhove  
          (herkiesbaar) 
 
 

Pauze 
 
 9 Kennismakingsbijeenkomst 2016 
 
10 Rondvraag                     

Sluiting 
 
 

Aangaande punt 8 kunnen kandidaten zich aanmelden tot 24 uur voor 
aanvang van de vergadering bij de secretaris. 
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Notulen Algemene ledenvergadering 03-03-2015 
Aanwezig: 37 leden 
Afwezig met bericht: 9 leden 
 

1) Opening en mededelingen voorzitter. 
Wim opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Omdat 
er een aantal nieuwe leden aanwezig zijn stelt hij het zittende bestuur 
voor. Verder geeft hij een korte uitleg over de pannen die er zijn om het 
park Steenderens op te knappen en een aansluiting te laten krijgen met 
het Horsterpark. Tijdens de uitvoering van dit plan zal ook een aantal 
zaken rondom ons complex verandert worden. Het middengedeelte waar 
nu tegels liggen zal geasfalteerd worden en de struiken en bomen langs 
de rechterzijde zullen vervangen worden door een laurierhaag welkom 
door de vereniging onderhouden moet worden. 
 

2) Ingekomen stukken van belang voor deze vergadering 
Er zijn 9 afmeldingen binnengekomen. 
 

3) Notulen A.L.V. 11-03-2014 
Doordat eigen oogst niet op internet heeft gestaan hebben een aantal 
leden het niet in kunnen zien. Voorzitter loopt notulen door. Er worden 
geen op-, aanmerkingen geplaatst. 
 

4) Jaarverslag secretaris. 
Dhr. Brugman geeft aanvulling op jaarverslag. Er zijn 4 bijeenkomsten 
van de winterworkshop geweest. Hier was grote belangstelling voor en 
moet zeker een vervolg krijgen. 
 

5) Jaarverslag penningmeester 
Penningmeester geeft korte toelichting op het jaarverslag. Verzoek 
vanuit de vergadering om overige kosten meer uitgesplitst in het 
overzicht te vermelden wordt m.i.v. het komende verslag uitgevoerd. 
Om sleutelgeld kostendekkend te maken wordt deze per direct verhoogd 
naar € 15.- voor de eerste sleutel. 
 

6) Verslag kascontrole-commissie 
Dhr.van Geelen deelt namens de kascontrole-commissie mee dat alle 
kas-stukken bij de penningmeester zijn gecontroleerd, en dat er  
kritische vragen gesteld zijn m.b.t. overige inkomsten en uitgaven. Er 
zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd. Hij verzoekt de vergadering 
op grond van voorstaande de penningmeester decharge te verlenen voor 
de gevoerde administratie. Dit wordt door de vergadering overgenomen. 
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7) Nieuw lid kascontrole-commissie 
Nieuwe commissie bestaat uit de heren van Geelen en Derksen. 
Dhr.Tannemaat stelt zich beschikbaar als reserve lid. 
 

8) Bestuursverkiezing 
Dhr. Ton Kortekaas (kavel 1b/2a) heeft zich kandidaat geteld voor de 
vacante functie van secretaris. Aangezien er geen tegenkandidaten zijn 
neemt Ton zitting in het bestuur. Omdat er een nieuw bestuurslid moest 
komen heeft de voorzitter besloten om ook de komende 2 jaar aan te 
blijven, zodat er niet een bestuur zit wat voor 50% uit nieuwe leden 
bestaat. Dit wordt door de vergadering zeer op prijs gesteld. 
 
 

9) Voorstellen aanpassen huishoudelijk reglement. 
Aanpassen artikel 5C. 
Nieuwe leden dienen een waarborgsom van € 25.- te betalen……… 
wijzigen in: Nieuwe leden dienen een waarborgsom van € 20.- voor een 
halve kavel en €40.- voor een hele kavel te betalen……. 
 Voorstel wordt unaniem aangenomen. 
Aanvulling artikel 13. 
O. Er op toe te zien dat geplante fruitbomen niet hoger worden dan 3 
meter. Dit om schaduw op andere tuinen te voorkomen. Reeds 
bestaande fruitbomen dienen zodanig gesnoeid te worden dat er geen 
schaduw overlast ontstaat. Dit naar oordeel van het bestuur. 
 Voorstel wordt aangenomen met 3 stemmen tegen.. 
Aanvulling artikel 16. 
U. Op de kavel onderstaande gewassen te verbouwen: 
 Papaver, hennep, andere specifiek door het bestuur aan te wijzen 
soorten planten. 
U.1 Het bestuur controleert minimaal 4x per jaar op 
verboden gewassen. Bij iedere geconstateerde 
overtreding krijgt het betreffende lid een schriftelijke 
waarschuwing. Bij de derde waarschuwing volgt 
onmiddellijk royement van de vereniging. 
Hierop volgt een levendige discussie. Dhr Hydra geeft 
aan waarom hennep (kemp) geen verboden gewas is en 
waarom men juist wel hennep zou moeten gebruiken als 
groenbemester.  
De voordelen van het gebruik van hennep (kemp) zijn bij 
velen onbekend waardoor er veel onrust is ontstaan.  
 Voorstel wordt afgewezen. Voor: 15, tegen 16, 
onthouding 6. 
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Dhr.Hydra gaat een stuk schrijven voor in Eigen Oogst om onrust over 
het gebruik hiervan weg te nemen. 
 
 

10) Kennismakingsbijeenkomst 2015, Jubilarissen 
Kennismakingsmiddag zal zijn op zaterdag 23-05-2015 vanaf 14.00 uur. 
Jubilaris is dhr.Dieker 
 

11) Rondvraag 
Dhr.Brugman. Afgelopen winter 4x een workshop georganiseerd om 
nieuwe en bestaande leden meer informatie te geven over verschillende 
methoden om te tuinieren. Hoe houden we dit vast, hoe gaan we met 
nieuwe leden om en hoe houden we tuinen in orde. 
Antw: Het bestuur bespreekt dit op komende bestuursvergadering en zal 
samen met vraagsteller een plan hiervoor maken. 
 
Dhr.Hydra Vindt kosten voor het eerste jaar erg hoog. Dit stimuleert 
mensen met een laag inkomen niet om lid van de vereniging te worden. 
Antw: Borg moet helaas verhoogd omdat men te gemakkelijk een tuin 
opzegt en de vereniging met de rommel laat zitten. 
Mw.van der Hoeven. Graag meer openheid van de leden wanneer er 
frustraties zijn. Wanneer je direct met elkaar in gesprek gaat kan veel 
uitgesproken worden. 
 
Dhr.van Hummel. Er is gesnoeid,  maar niet opgeruimd. Dit graag in de 
toekomst direct doen. 
 
Dhr.van de Linden. Dit jaar geen compost? 
Antw: de vorige leverancier doet het niet meer. Dhr.Bokhove is bezig 
met een leverancier voor Champost. Zodra er meer bekend is zal dit 
gecommuniceerd worden. 
 
Mw.Teering, Mw.Touw. In maart wordt er bij Intratuin Arnhem een 
moestuinweek georganiseerd. Eind maart  is er in Oirschot een grotere 
tuinbeurs als vervanging voor de Groene Passie. 
 
Mw.de Reus. Graag ruimte voor de paardenmest aanvegen wanneer er 
weggehaald is. 
 
Mw. McGillavry. Wanneer is het mogelijk om hout te versnipperen? 
Antw. Iedereen die wat te versnipperen heeft dient dit d.m.v. een briefje 
in de brievenbus kenbaar te maken zodat er een datum vastgesteld kan 
worden. 
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Er worden nu alleen halve kavels verhuurd. Dit geeft erg veel 
versnippering en er komt steeds meer bebouwing om gereedschap in op 
te bergen. Aangezicht wordt hier niet beter op. 
 
Hr.Kierkels. Verzoek om foto’s te ontvangen voor plaatsen op de 
website. 
 
Dhr.Dieker. Graag mailadres doorgeven, zodat eigen oogst zoveel 
mogelijk via de mail verstuurd kan worden. Dit bespaart ons veel kosten. 
Persoonlijk mailadres is niet meer actief. Graag alle berichten voor het 
bestuur zenden naar: bestuur@dekavel.nl 
 
Niets meer aan de orde dankt de voorzitter een ieder voor de inbreng en 
sluit hij de vergadering. 
 

 
 

Dorpstraat 11   6931BA Westervoort 
  Tel: 026-3118285   *   Fax: 026-3117832 

  Internet: www.wieleman.com *   E-Mail: info@wieleman.com 

 
Frezen 
Ook dit jaar kunt u uw tuin weer door de vereniging laten frezen. U 
steunt hier onze vereniging mee. Kosten voor een hele kavel zijn  
€ 10.- en € 6.- voor een halve tuin. Opgeven bij Clemens Dieker (5a).  
Bedrag overmaken op rekening van de vereniging (zie achterin dit 
boekje) onder vermelding van naam en kavel nummer. Zorg ervoor dat 
obstakels verwijdert zijn.  
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Tuinzaadbestelllingen kunnen nog tot 10 januari 2016 ingeleverd worden 
bij Clemens Dieker Scheisprong 16 Westervoort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eigen Oogst digitaal? 
 
Wilt u Eigen Oogst digitaal ontvangen? Stuur dan een berichtje naar 
bestuur@dekavel.nl o.v.v. uw naam en kavelnummer 

 

 

 
 
Wintergedachte 
 
De winter in aantocht mooie momenten 
De zon schijnend door de bomen 
Een mooi moment 
Om op de kavel te zijn 
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Opzegformulier 

Bestuur Volkstuinvereniging “De Kavel” 

t.a.v. T.Kortekaas 

Weidekervel 111 

6922 GB 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 genoemde datum, inleveren bij de kavelbeheerder,  

Dhr. R.Bokhove, Engelenland 20, 6932 PD Westervoort, tel. 026-3622883. 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

Dhr./Mw................................................. 
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Enkele leuke tips en weetjes voor de beginnende moestuinder. 

Wist je dat: 

• Om 4 personen te voorzien in hun dagelijkse behoefte aan 
groenten heb je een moestuin van ± 200 m² nodig. 

• Lichte leem- tot kleigrond is de betere bodem voor allerlei teelten, 
deze grondsoorten bevatten silicaten en houden het vocht beter 
vast. Bosgrond is eerder zuur, zandgrond spoelt dan weer 
makkelijker uit. 

• De windrichting kan bepalend zijn voor de bevruchting van vele 
groenten, alsook de "aanvliegroute" van de insecten. 

• Een goed omgezette stalmest niet meer naar ammoniak mag 
ruiken, maar eerder reukloos is. 

• Er in de bovenste laag van je bodem een zuurstofminnende 
bacterie leeft en enkele centimeters eronder een stikstofminnende 
bacterie zit. Dus wel schoffelen en luchten, doch niet omgooien 
met de spade! 

• Teveel stikstofmeststof kan leiden tot slungelachtige planten en 
ziekteverschijnselen. 

• Je zelf gemakkelijk compost kan maken met tuinafval en 
keukenafval, doch vermijd zieke planten en schillen van 
citrusvruchten alsook koolachtigen. 

• Voorkiemen van zaden kan plantzekerder zijn, alsook zorgen voor  
een vervroegde opkomst. 

• Rabarberblad of afgereden gazon kan dienst doen als mulchlaag 
tegen onkruid. 

• Vlinderbloemigen (boon, erwt) een stikstofrijke bodem achterlaten. 
• De grond sneller opwarmt, wanneer je teelt op verhoogde bermen. 

 

Teelttips:  
Makkelijke groenten zijn o.a. radijs, sla, 
wortelen, warmoes, erwten, schorseneer, 
andijvie, pompoen, courgette, spinazie, 
tuinmelde, aardappelen, maïs, knoflook, ui, 
sjalot, rode biet, pastinaak, kool, raapfamilie. 
Gebruik maïs als windscherm om zwakkere 
planten te beschermen tegen de wind. 
Radijszaad kan als markeerzaad gebruikt 
worden. 
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Aardappelen kan je enkele weken op voorhand voorkiemen, door ze in 
diffuus licht te leggen gecombineerd met een lichte warmtestoot. Dit 
geeft enkele weken voorsprong. 
Knoflook voor de winter geplant, geeft dikkere tenen en bolvorm. 
Maak de grond 2 spades diep los voor je schorseneren zaait, anders 
verkrijg je vertakte wortels. 
Moeilijkere groenten zijn o.a. witloof, tomaat, selder, spruiten, prei, 
peterselie, paprika, peper, komkommerfamilie, bloemkool, Chinese kool, 
... 

Materialen: 
Sprokkelhout 50cm lengte kunnen we verzamelen om als rijshout te 
gebruiken voor erwten. Zij worden links en rechts van de erwten schuin 
de grond in geduwd. 
Bamboestokken tot 3 meter kunnen aangewend worden voor 
staakbonen. 

Voorzorgen  
Gebruik water van de regenton, of plaats een gevulde gieter buitenshuis 
om gelijke temperaturen aan te houden voor de begieting van de 
groenten. 
Gebruik de bovenste helft van een plastieken fles en steek deze 
omgedraaid in de grond naast tomatenplanten vb.: watergift aan de voet 
ter voorkoming van mogelijke schimmels en ziekten. 
Gebruik een afdak of plastieken hoezen of serre voor tomatenplanten. 
De regen zorgt vaak voor opspattend vocht die schimmels in de hand 
werken. 
Pas teeltwissel toe, d.w.z.: om de 4 jaar terug op dezelfde plaats 
planten. 
Zet steeds dezelfde gewassen bijeen: bladgewas, wortelgewas, 
koolgewassen, aardappelen enz...  
Gebruik stro om onder aardbeien en courgettes te leggen om rotting te 
vermijden. 
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Contributie 
 

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

Sleutelgeld    15.- 
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   NL82 INGB 0004 5366 89 
t.n.v. volkstuinvereniging De Kavel. 
 

Na het eerste jaar is alleen pacht en lidmaatschap verschuldigd. 
 
Kopie voor de lente-editie graag inleveren voor  
28 februari 2016 
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: 
bestuur@dekavel.nl  
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Het bestuur wenst zijn leden en 
adverteerders fijne feestdagen 

en een gezond 2016 
 
 
 
 


