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Berichtje van de voorzitter
Alle tuinen zijn verhuurd en ook het middenstuk van het complex
is in gebruik. We starten nu met een wachtlijst.
De volkstuinen staan weer in de belangstelling, ook bij jongeren en dat
is voor de toekomst een goed teken!
Als ik met een bezoeker rond loop op het complex, krijg ik regelmatig de
opmerking dat het er zo verzorgd uitziet. Dit is een compliment voor ons
allen.
Vergeet niet bij het onderhoud van uw tuin ook het voorpad mee te
nemen en ook de overhangende struiken te snoeien.
Om zo min mogelijk auto’s op het complex te laten komen kunt u ook
een kruiwagen nemen om de spullen naar uw tuin te brengen. Het
gewas op de tuinen houdt niet van uitlaatgassen! De kruiwagens staan
in de kleine gedeelte van de grote schuur. Slot is te openen met dezelfde
sleutel als de poort. Deur wel weer op slot doen. Graag de kruiwagen
weer terugzetten op dezelfde plek, dan kunnen ook de andere tuinders
er gebruik van maken.
Als u kinderen meeneemt naar de tuin (en dat is uiteraard geen
bezwaar!) laat u ze dan niet met de pompen spelen. Het is gevaarlijk
voor ze. Laat de kinderen niet aan de pompen trekken, als die stuk gaan
hebben we geen water!
Heeft u ideeën of opmerkingen? Geef het dan door aan het bestuur!
Ik wens u nog veel tuinplezier,
Wim Geul

Website
Onze vereniging is vanaf april 2010 actief op de digitale snelweg. Harrie
Kierkels (kavel 95a) 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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Aardbeien testen?
Het is 19 maart, de winter van 2013 is lang, heel lang. De kou is ook op
19 maart nog niet verdwenen, maar er is langzaamaan sprake van
koorts. Zaaikoorts. Met hoge koorts begin is die dinsdag rond een uur of
12 aan mijn middagboterhammen. Zoals altijd kijk ik even op mijn
mobiel of er nog wat gebeurd is in deze wereld. De meest snelle
nieuwsdienst is tegenwoordig Twitter, dus ook dat wordt even
geraadpleegd. Plotseling valt mijn blijk op een tweet van
@aardbeienplantje , een aardbeienplantjeskweker:

Ondanks dat ik op mijn halve kavel een enorm plaatsgebrek zag
aankomen, won de koorts het van het verstand, en mijn antwoord liet
niet lang op zich wachten:
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En dus, na een kleine 3 weken wachten, werd ik officieel lid van het
aardbeien-testteam. Op 4 april kwamen de plantjes binnen, op 5 april
stonden ze in de tuin. En nu maar hopen op een mooie oogst en vooral
op bijzonder lekkere aardbeien. O ja, ze heten Daisy’s. Voor als u ze over
een paar jaar in een tuincentrum tegenkomt……
Marc Bos (57c)

Gemakkelijke teekverwijdering
Een verpleegster ontdekt een veilige en gemakkelijke manier om teken
zich automatisch terug te laten trekken ,waarna ze eenvoudig te
verwijderen zijn. Lees dit. het zou je kunnen redden van een
aantal grote problemen. Volg de instructies op.
Breng een klodder vloeibare zeep aan op een prop watten.
Bedek de teek met de zeep doordrenkte prop watten en dep het een
paar seconden (15 a 20 seconden).
De teek zal zich spontaan losmaken en zichzelf vasthouden aan de
watten wanneer u de prop wegneemt. Werkt voor iedereen tenzij
iemand allergisch is voor zeep.
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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

Zomergedicht
Ruik de zomer
Bijtjes zoemen
Vang de zon
En pluk de bloemen

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.

Vergeten groenten deel 3: De (Grote) Schorseneer
In de Romeinse tijd was de haverwortel (hierover een volgende keer
vast meer) populair door heel Europa. In de tijd van Willem van Oranje
doet de schorseneer zijn intrede in Nederland. De groente komt uit Italië
en wordt daar in de volksmond “scorza nera” (zwarte schil) genoemd. U
snapt dan gelijk waar de naam “schorseneer” vandaan komt. De
haverwortel wordt verdrongen en de schorseneer wordt meer en meer
gegeten.
Tot aan de 2e Wereldoorlog blijft de schorseneer
populair in Nederland. Daarna neemt de populariteit
in rap tempo af, temeer omdat bij het schoonmaken
van schorseneren een kleverig melksap vrijkomt.
Hierdoor verdient de groente zijn bijnaam
“keukenmeidenverdriet”. Maar dat is niet zijn enige
bijnaam, ze is ook bekend onder de namen
“winterasperge” of “huisvrouwenleed”. Overigens
wordt het schillen van de schorseneer
vergemakkelijkt door dit onder een zacht lopende
kraan te doen.
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Is de vergelijking met de asperge terecht? Ze lijken (geschild) qua
uiterlijk wel op elkaar. Maar dat is dan wat mij betreft alles. Leukste
verschil is dat de asperge naar boven en de schorseneer naar beneden
groeit. Verder is de asperge meerjarig, terwijl u de schorseneren elk jaar
opnieuw moet zaaien omdat het natuurlijk de wortels zijn waarom u
deze groente kweekt. Wat betreft de smaak zijn er zeker ook verschillen.
Culinaire kenners omschrijven de smaak van schorseneren als iets wat
tussen de oester en de artisjok in zit. Ik wed dat u dat over de asperge
nog nooit gehoord heeft….
Schorseneren verlangen een goed doorgespitte grond. Ze groeien het
liefst op zandgrond, maar ook met luchtige klei kunnen ze uit de voeten.
Zorg er wel voor dat u tenminste 30 centimeter diep spit. Ze kunnen
gewoon tot einde winter blijven zitten, ook voor deze groente geldt dat
een paar nachtjes vorst ze lekkerder laat smaken. Als u ze per ongeluk
niet uitgraaft, dan zult u de het volgende jaar verrast worden met
prachtige gele bloemen aan de plant.
Kortom, ook deze groente is het proberen waard. Ze zullen u vast niet
teleurstellen.
Marc Bos (57c)

Slakken in je tuin ,hoe bestrijd je zo diervriendelijk
Slakken kunnen een ware plaag zijn. Ze vreten bladeren en stengels van
planten aan en kunnen je tuin veranderen in een slagveld
Slijmerige zilversporen verraden hun aan aanwezigheid .Er zijn slakken
met een eigen huisje ,maar de zogenaamde naaldslakken richten de
meeste schade in onze tuinen aan. Maar slakken hebben wel degelijk
een functie .ze zorgen voor het opruimen van bladeren .Belangrijker nog
is dat slakken dienen als voedsel voor een groot aantal diersoorten
Dus als je slakken onverantwoord en chemisch bestrijdt verdwijnen ook
vogels en egels uit je tuin en je kun je ook hen ziek maken .
Goed om te weten dus hoe je op biologische ,natuurlijke en duurzame
wijze de balans in je tuin kunt houden en toch de schade van slakken
kunt beperken.
Wat is een slak?
Wereldwijd zijn er 60000 tot 75000 verschillende soorten slakken
bekend. wij hebben het als we spreken over de slak meestal over
huisjesslakken of over naaldslakken het merendeel van de slaksoorten
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leeft in het water.,maar slakken zijn de enigen weekdieren die ook op
het land leven .Slakken hebben een langwerpig lichaam
Slakken kunnen bij bedreiging hun ogen en tastorganen intrekken
Huisjesslakken zullen zich verstoppen in hun eigen schelp
Slakken Leggen tot 4oo eitjes per jaar en zijn s avond en s nachts actief
Slakken dienen voor veel dieren en ook de mens b.v wijngaardslak ook
wel bekend als escargot als voedsel.
Een naaldslak kan een tot twee jaar oud worden en huisjes slakken veel
ouder.
Schade tuin door slakken
Slakken voeden zich het liefst met jonge zaailingen maar kunnen ook
sappige planten vol met gaten achter laten. De tong van de slak is een
soort rasp met kleine hoornen tandjes er op. Zij raspen hun voedsel van
het af te bijten. Dat verklaart ook dat gaten in de bladeren rafelig ogen
en de nerven van een blad vaak intact zijn. Naast dat naaktSlakken zich met name voeden met bladeren .eten ze ook uitwerpselen
rottend materiaal,schimmels,paddenstoelen en andere slakken.
Hierdoor kan een slak virussen,bacteriën, of eitjes van parasieten
overbrengen.

De ideale leefomgeving en natuurlijke vijanden van slakken
Slakken hebben zo hun voorkeuren als het gaat om planten en
schuilplaatsen b.v scheefbloem, en verschillende slasoorten zijn favoriet
en ideaal als voedingsbronnen ze houden van vochtige
omstandigheden b.v onder potten. stapels hout ,bladeren en rondom
heggen met name coniferen zijn geliefde schuilplaatsen.
Slakken hebben veel natuurlijke vijanden .Vogels zoals merels,
Lijsters ,spreeuwen en eksters ,maar ook eenden en kippen eten
slakken. Verder zijn egels, kikkers , padden en insecten zoals spinnen.
Planten en slakken
Er is een aantal planten dat erg goed bestand is tegen slakken .
B.v Akelei,goudsbloem,anjer,geraniums .viooltjes .Er zijn ook bepaalde
planten soorten die een sterke geur afgeven en verdrijvende
Hebben op slakken b.v oostindischekerst ,salie,tijm en tomaat.
In de moestuin zijn slakken dol op sla alleen rucola heeft geen last
van slakken.
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Meer tips
Losse tegels,lege bloempotten of stapels hout vormen een perfecte
vochtige schuilplaats .Verwijder onnodige materialen en verplaats
materiaal regelmatig om de onderliggende aarde te laten drogen .
Geef in de zomer je tuin water in de ochtend zodat het gewas en de
grond er om heen tegen avond droger is.
Knoflook is giftig voor slakken Knoflook planten zullen ze omzeilen.
Je kunt ook jonge planten beschermen door een er een pastis buis er om
heen doet.
Slakkenkorrels zijn niet alleen slecht voor slakken maar ook erg
schadelijk voor vogels .egels en mensen en huisdieren.
Gebruik dus biologische slakken korrels .deze bevatten geen ijzer en
fosfaat
Slakken kunnen niet tegen zout het is een truckje uit grootmoeders tijd
om slakken te bestrooien met zout. Het is een verschrikkelijke dood. De
slak wordt door het zout langzaam weggevreten
Dus gebruikt geen zout .

Een makkelijke moestuin
Wil je graag een moestuin maar:
Denk je dat je er weinig tijd voor
hebt..
Zie je op tegen het vele werk..
Denk je dat het niets oplevert..
Vind je het te duur..
Heb je geen zin om te spitten..
Dan is dit misschien de oplossing
Het grote verschil met een normale moestuin is dat je kleine bakken
gebruikt van circa 1.20 x 1.20 meter, die weer onderverdeelt zijn in
vakken van 30 cm. De bakken zet je op de grond en vul je met een
ideale aardemix. Of je eigen grond geschikt is, is dus niet belangrijk.
In zo’n vierkante-meter tuin zijn al je groentes makkelijk te bereiken en
te verzorgen, voorkom je verspilling van zaad, water en meststoffen,
hoef je bijna niet uit te dunnen en vergt minder onderhoud.
Voor meer informatie kijk op: www.makkelijkemoestuin.nl
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(=bron)

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 €:
34.17.17.50
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 herfts-editie graag inleveren voor
28 augustus 2013
Inleveren op onderstaand adres, via de mail 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 iedereen een fijne vakantie
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