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Bestuur 

 
Voorzitter:  W.L.Geul 
    Vuurdoornpad 5 
    6921EJ Duiven  
    tel: 0316-268060      kavel 73/74a 
 
Secretaris:  B.Burgers 
    Populierenlaan 29 
    6921CL Duiven 
    tel: 0316-263892      kavel 67/74b 
     
 
Penningmeester:  C.Dieker 
    Scheisprong 16 
    6932BG Westervoort 
    tel: 026-3115920      kavel 5a 
     
Lid /    R.Bokhove        kavel 85b/86a  
Kavelbeheerder: Engelenland20  
    6932PD Westervoort 

tel: 026-3622883 
 
 
 

Website:    www.dekavel.nl  
E-mail:   bestuur@dekavel.nl  
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Van de voorzitter 
 
Het was een interessante ledenvergadering, de belangstelling hiervoor is 
altijd matig, maar er waren wel nieuwe tuinders aanwezig. 
 
Voor de functie van de voorzitter is helaas geen enkele reactie gekomen 
en dat viel mij, het bestuur en ook de aanwezige leden tegen. Hierop 
heb ik besloten nog één jaar door te gaan als voorzitter. Dit is echter wel 
het laatste jaar. Volgend jaar treed ik definitief af. Dit betekent dat er 
opnieuw kandidaten worden gezocht voor een bestuursfunctie 
(voorzitter). 
 
In de notulen staat wat er in de vergadering besproken is en ook wat er 
dit jaar gaat veranderen voor de vereniging. 
 
Ook dit jaar was er behoorlijk afname van compost en het voordeel van 
het kruien van het compost is dat de tuinders ook kennis maken met de 
andere tuinders en ook het vertrouwen die we met elkaar hebben. De 
leden moeten hun compost wat ze besteld hebben zelf weg halen en er 
staat niemand bij om het te controleren en dat moet ook zo blijven . 
 
Het nieuwe seizoen gaat weer beginnen en als het weer meezit kunnen 
we vroeg beginnen. Zoals altijd kunnen de leden hun tuin door de 
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vereniging laten frezen. U steunt hiermee de vereniging voor de 
onderhoud van de frees.. 
 
We hebben een infobord voor als de leden iets aan te bieden hebben. 
Ook als je iets zoek doe dan een briefje in de brieven bus . 
 
Heel 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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Notulen Algemene ledenvergadering 19-02-2013 
 

Aanwezig : 24 leden 
Afwezig met bericht: 9 leden 
 
1) Opening en mededelingen voorzitter: 
Vzt opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom op deze 
vergadering. Hij bedankt de vrijwilligers van de vereniging die het 
afgelopen jaar weer diverse hand- en spandiensten hebben verricht. 
* Hij geeft aan dat er geen geld bij de gemeente is voor bestrating 
snoeien en ophooggrond. Er is contact geweest met de gemeente over 
een nieuwe invulling van de parkeerplaats.  
* Er mogen alleen auto’s op het terrein komen voor afleveren 
van zware spullen en de auto’s moeten daarna weer op het 
parkeerterrein gezet worden. 
* De kruiwagenschuur is op slot en kan opengemaakt worden met 
dezelfde sleutels van de poort. 
 * De heer Kortekaas meldt zich aan als vrijwilliger. 
 
2) Er zijn geen ingekomen stukken van belang voor deze vergadering. 
 
3) Notulen A.L.V. 23-02-2011: 
De notulen van de vorige vergadering zijn goedgekeurd. 
 
4) Jaarverslag Secretaris. 
Geen op-/aanmerkingen. 
 
5) Jaarverslag Penningmeester. 
Penningmeester geeft toelichting bij het financieel overzicht 
Verslag ziet er prima uit. 
Dhr. Houtkooper doet verzoek aan penningmeester om in- en uitgaven 
m.b.t. Garantzaden apart te vermelden. 
Dit wordt voor 2013 meegenomen. 
Verder geen op of aanmerkingen 
 
6) Verslag kascontrolecommissie: 
Dhr. Hauwert deelt namens de kascontrolecommissie mee dat alle 
stukken bij de penningmeester zijn gecontroleerd en dat er geen 
onrechtmatigheden zijn vastgesteld. Hij verzoek dan ook de 
penningmeester decharge te verlenen voor de gevoerde administratie. 
Dit wordt door de vergadering overgenomen. 
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7) Nieuw kascontrolecommissie: 
Dhr. B.Jansen wordt bedankt voor de afgelopen jaren. Mw.Spies treedt 
toe tot de commissie, terwijl dhr. van Geelen zich beschikbaar stelt als 
nieuw (reserve) lid. 
 
8) Bestuursverkiezing. 
Dhr .Geul heeft besloten om nog één jaar beschikbaar te zijn als 
voorzitter voor de vereniging.  
Als er komend jaar zich een nieuwe voorzitter aanmeld heeft hij de tijd 
de nieuwe voorzitter in te werken.. 
 
9) Uitleg kavelbeheerder: De kavelbeheerder geeft aan dat  er veel 
nieuwe tuinders zijn bij gekomen Hierbij ook veel gezinnen met jongen 
kinderen wat een plezierige wending is. 
Een ledenaantal met verschillende leeftijden is goed voor de vereniging . 
Helaas hebben we als bestuur het afgelopen jaar vier tuinders moeten 
royeren, omdat zij hun tuin niet goed onderhielden. 
Verder kwam ter sprake dat er planten, tegels en gereedschap is 
verdwenen van kavels die nog niet verhuurd waren 
Wat de kavelbeheerder ook nog vermelde was dat tuinen die nog niet 
verhuurd waren er planten , tegels of gereedschap werden weggehaald 
door andere tuinders. 
Dit is en blijft diefstal, als tuinder heb daar niets te zoeken, liggen er 
spullen die je zou willen hebben altijd in overleg met de kavelbeheerder, 
hij is precies op de hoogte 
wat er speelt. 
Ook de klacht door tuinders dat sommige tuinen er erg verwaarloost 
uitzagen begrijpt de kavelbeheerder heel goed, maar hij moet zich nu 
eenmaal aan de afspraken houden 
van het huishoudelijk reglement, daar gaan gauw een paar weken 
overheen. 
 
10) bestuur vraagt de vergadering om toestemming voor het vervangen 
van de betonnen schuur,  het voorstel is na een discussie, na stemming 
aangenomen. Verder heeft het bestuur  het verzoek  aan de leden 
gedaan om met voorstellen te komen voor investeringen. 
  
11) Rondvraag: 
Dhr. Kortekaas: is het niet mogelijk een forum in te stellen bij de website  
Antw: Hierover wordt kontakt opgenomen met de website beheerder. 
Dhr. Sanders: kan er elektra op de kavel komen. 
Antw: Nee, is in het verleden al besloten 
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Dhr. Beekhuis: Als er een tuinder geroyeerd is mag het bestuur dan op 
de tuin komen. 
Antw: Het bestuur heeft altijd het recht om kavels te betreden.. 
Dhr. Dieker: vraagt om meer input voor het clubblad. Hij meld dat er een 
nieuwe kleurenprinter is aangeschaft en dat de eerst volgden clubblad er 
anders uit gaat zien. 
Dhr. Dieker: Eigen Oogst kan ook via de mail verzonden worden. 
Aanmelden hiervoor d.m.v. een mail (adres via website), dit scheelt de 
vereniging kosten. 
Dhr. Dieker:  Gelrepas: 
Leden van onze vereniging die in het bezit zijn van een gelrepas hebben 
recht op 50% korting op de contributie en pacht. 
De Gelrepas is er voor burgers met een inkomen tot 110% van de 
bijstand. 
Denkt u hiervoor in aanmerking te komen, neem dan contact op met de 
gemeente waar u woont.  
Heeft u al een Gelrepas, neem dan contact op met de penningmeester. 
Dhr. Dieker: Dhr. B.v Hummel stopt met adverteren in clubblad, hij 
wordt bedankt voor het steunen van de vereniging.  
Dhr. Geul: alle pompen zijn opgeknapt en de leertjes zijn vervangen. 
 
Verder is er niets meer aan de orde sluit en de voorzitter sluit de 
vergadering en dankt een ieder voor hun inbreng tijdens deze 
vergadering. 
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Bloemengerechten. 
   
Gefrituurde courgettebloemen. 
  
10 bloemen, 1 ei, 1 eetl. water, 1 theel. olie, 1 kopje meel, 80 g jonge 
kaas aan een stuk, olie om te bakken. 
  
Pluk de mannelijke courgettebloemen. Verwijder de meeldraden. Maak 
zorgvuldig schoon. 
De kaas in 10 gelijke staafjes verdelen ter lengte van een 
courgettebloem. Stop in elke bloem een stukje kaas. Vouw de bloem 
dicht. 
Dompel de bloem voorzichtig in het mengsel van losgeklopt ei, water, 
olie en meel. 
Verhit frituurolie en laat de bloem die overtrokken is met beslag, 
langzaam in de hete olie zakken.  
Bak aan beide kanten lichtbruin. Houd warm in een oven van 150* C of 
op een bord dat op een pan met kokend water staat. 
Serveer, eventueel met een schijf citroen, bij rijst of aardappelen. 
 
Goudsbloemensoep. 
  
500 g aardappelen, 1 grote ui, 2 eetl. fijngesneden selderie, 2 eetl. 
fijngesneden peterselie, 4 eetl. goudsbloemblaadjes, 2 eetl. olie, ½ liter 
water, ½ liter melk, zout, peper, 1 eetl. bloem 
  
Ui zeer fijn snipperen en in de olie fruiten. Voeg de geschilde in blokjes 
gesneden aardappels toe, de selderie en een eetl. peterselie. Laat alles 
even fruiten en voeg dan zo veel water toe dat de groente juist bedekt 
is. Laat dit 20 minuten op een zacht vuur sudderen. Vooral niet roeren 
omdat anders de blokjes aardappelen fijn worden. 
Na 20 minuten de melk toevoegen op een half kopje na. 
Roer de bloem aan met de rest van de melk en vermeng dit met de 
soep. Laat onder voorzichtig roeren tot het kookpunt komen, voeg de 
goudsbloemblaadjes toe en breng op smaak met peper en zout. 
Blijf roeren tot de soep gebonden is en serveer zo warm mogelijk met 
stokbrood. 
  
Succes en eet smakelijk. 
 
Gaby Mac Gillavry 
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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 

 
 

Lentegedicht 

Ik zie dat alles begint te leven 
Ik geniet van de natuur 
Ik zie de heldere lucht 
Dit is de eerste lente zucht 
 
Adverteerder bedankt 
Na vele jaren de vereniging te hebben gesteund d.m.v. een advertentie 
in Eigen Oogst heeft Ben van Hummel besloten hiermee te stoppen. Dit 
betreuren wij uiteraard, maar hebben begrip voor zijn besluit.  
Ben, namens het bestuur hartelijk dank voor de gegeven steun. 
 
 
 
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 (2)   De aardpeer (topinamboer) 
Het is 1608, Amerika is ruim 100 jaar 
geleden ontdekt, en de handel met het 
nieuwe continent begint aardig op gang te 
komen. Op 31 juli landt een Fransman 
genaamd Samuel de Champlain met 25 
kolonisten in een baai in (zo heet het nu) 
Canada. Na een verschrikkelijke eerste 
winter (nog maar 8 kolonisten over) in een 
zelfgebouwd fort, ter bescherming tegen de 
Indianen,  sloot hij vrede met de Huron 
Indianen. Het fort groeide langzaam maar gestaag verder tot de 
wereldstad Québec, maar belangrijker voor dit verhaal is, dat de Huron 
Indianen hem de geheimen van de lokale voeding leerden. En De 
Champlain schreef alles op. Zo hoorden de Europeanen voor het eerst 
van het bestaan van de aardpeer. 
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Een kleine 2 eeuwen was de aardpeer de aardappel van zijn tijd. Tot de 
aardappel zelf deze plek innam. Tegenwoordig moet je voor aardperen 
bij de biowinkel zijn, onbekend maakt onbemind. Van de aardperen eet u 
de knollen. Een paar knollen in de grond en u heeft met het grootste 
gemak kilo’s oogst. Oogsten na de eerste vorst, een paar knollen laten 
zitten (winterhard) en volgend jaar heeft u weer een riante oogst. 
 
De aardpeer is een woekeraar. Maar daarmee is zeker niet alles gezegd. 
De aardpeer bloeit (familie van de zonnebloem) namelijk met prachtige 
mooie, gele bloemen. Van soms wel 3 meter hoog! En dan het 
belangrijkste voor de moestuin…. Aardperen zijn ook nog eens 
verschrikkelijk lekker, en heel gezond. De wortelknol is een smakelijk 
alternatief voor aardappelen. Omdat hij als suikers hoofdzakelijk uit 
fructose opgebouwde inuline 
bevat, is de aardpeer een 
geschikte groente voor dia-
betici. Inuline wordt niet 
omgezet tot zetmeel, maar 
wordt gefermenteerd in de 
dikke darm door goedaardige 
darmbacteriën, waardoor ze de 
darmflora gunstig beïnvloeden. 
Na dit verhaal hoef ik u niet te 
vertellen wat de bijwerking van 
aardperen is… 
 
Aardperen kunt u rauw eten (heerlijk, dun geraspt met een hazelnootje 
erbij), koken en eten als aardappels, maar het lekkerst vind ik 
persoonlijk een aardperensoepje. 
 
Marc Bos (57c) 
 
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 
Jan Peters (kavel 16), 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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Snoeien 
Op zaterdag 9 maart j.l. hebben een tiental leden, onder toeziend oog 
van de kavelbeheerder, bomen en struiken op het complex gesnoeid. 
Helaas was er geen medewerking van de weergoden wat toch roet in het 
eten gooide. Gewapend met zaag en heggenschaar zijn op diverse 
plaatsen werkzaamheden uitgevoerd. Zo zijn de hagen aan de voorzijde 
weer gekortwiekt, paden begaanbaar gemaakt en lichtval op diverse 
kavels geoptimaliseerd. 
 
Aan het begin van de was het tijd om de inwendige mens te versterken 
d.m.v. van soep en broodjes. Helaas bleef het regenen waardoor we de 
snoeiactie hebben gestaakt. 
 
Alle vrijwilligers die helpen geholpen heel hartelijk bedankt en wij hopen 
een volgende keer weer een beroep op jullie te mogen doen.  
 
Namens het bestuur 
Clemens Dieker 
 
 
 
 
Nieuwe adverteerders 
Voor  2013 hebben we twee nieuwe adverteerders die Eigen Oogst en 
dus onze vereniging willen steunen.  
Het zijn: De Herenkapper Westervoort en Ellen Dieker voetzonereflex 
massage. 
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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   25.- 
Borg halve kavel   12.50 
Bouwvergunning   11.50 
Frezen hele kavel   10.- 
Frezen halve kavel     6.- 
Inschrijfgeld     7.- 
Veranderingen      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 zomer-editie graag inleveren voor  
28 mei 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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