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Bestuur 

 
Voorzitter:  W.L.Geul 
    Vuurdoornpad 5 
    6921EJ Duiven  
    tel: 0316-268060      kavel 73/74a 
 
Secretaris:  (waarnemend)  

C.Dieker 
    Scheisprong 16 
    6932BG Westervoort 
    tel: 026-3115920      kavel 5a 
       
Penningmeester:  C.Dieker 
    Scheisprong 16 
    6932BG Westervoort 
    tel: 026-3115920      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 
 
De ontmoetingsmiddag was een groot succes! Iedereen vond 
het gezellig en er is al gevraagd of het kan worden herhaald. 
Het was ook erg leuk dat er spontaan plantjes en stekjes 
werden aangeboden, zoals tomaten- en paprikaplanten. Het 
was feestelijk versierd en alles was keurig verzorgd door de 
dames Mac Gillavry, de Reus en Wanders. Namens het bestuur 
hartelijk bedankt hiervoor! Er werd ook een idee geopperd om 
onder het informatiebord een hoekje te maken, waar stekjes 
neergezet kunnen worden waar iedereen gebruik van mag 
maken. 
 
Het bestuur doet regelmatig tuincontrole. Daarbij kijken wij naar 
de staat van de tuin, maar ook naar wat er niet op een tuin 
aanwezig moet zijn. Je zult als tuinder maar naast een tuin 
zitten vol onkruid en wildgroei, daar word je niet vrolijk van! 
Houdt er rekening mee dat wij als bestuur ook vrijwilligers zijn. 
Het is ook heel belangrijk dat je je tuin winterklaar maakt, daar 
heb je heel veel voordeel bij. 
 
Links van de ingang op het complex is er een halve tuin bij 
gekomen. Alle struiken zijn door de gemeente weggehaald en 
het ziet er nu weer mooi uit.  
 
Als een tuin in verband met b.v. een ernstige ziekte niet kan 
worden onderhouden, geef dit dan door aan de kavelbeheerder. 
Wij kunnen daar dan rekening mee houden bij de tuincontrole. 
Neem zieke gewassen altijd mee naar huis om verspreiding van 
ziekte te voorkomen!  
Laten we hopen dat het weer gunstig is voor ons, dan hebben 
wij allemaal een goede opbrengst. Heel veel tuin plezier!    
             
Wim Geul 
 
 
 
 
 
 



 5

Beste leden 
Door omstandigheden ben ik genoodzaakt om mijn bestuursfunctie per 
direct te beëindigen. Ik wil u bedanken voor het vertrouwen wat ik de 
afgelopen jaren van u heb gehad. 
 
Vriendelijke groeten 
Ben Burgers 
 
Ontmoetingsmiddag 24-05-2014 
 
Deze middag, welke perfect georganiseerd was door de dames Wanders, 
de Reus en Mac Gillavry, vond plaats onder fantastische weersomstan-
digheden. Het zonnetje scheen volop en de parasol bracht de nodige 
schaduw. Voor de jonge tuinders was er een speurtocht uitgezet. Deze 
speurtocht is gewonnen door Jacco en Elke Bos. 
 
Een ieder kon zich tegoed doen aan zelf ingemaakte gerechten. Verder 
was er een hapje en een drankje, welke deels gesponsord is door Jumbo 
Mennings uit Westervoort. 
 
Op deze middag zijn tevens een aantal leden met een lidmaatschap van 
meer dan 25 jaar in het zonnetje gezet.  
 

 
 
V.l.n.r. Theo van Lier (25 jaar), Henk Jansen (29 jaar), Paul Bouman (25 
jaar) en Frans Munster (30 jaar), ontvingen namens de vereniging een 
kleine attentie. Ben Papenborg (29 jaar) was door ziekte helaas 
verhindert. 
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Elke en Jacco: de winnaars van de 
wedstrijd voor de jeugd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Geslaagde 
ontmoetingsmiddag 
op ons complex.  
 
Hennie Bokhove had 
diverse plantjes 
gekweekt. Leden 
mochten dit gratis 
meenemen, 
waarvoor hartelijk 
dank. 
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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. 
 
Biologische zaden 
 
Hallo mede tuinders van de kavel, 
Op de afgelopen jaarvergadering heb ik jullie laten weten dat ik me er 
sterk voor wil maken dat er op onze Kavel zoveel mogelijk biologisch 
getuinierd gaat worden. Daarom heb ik contact gezocht met de specialist 
in biologische zaden in Epe, nl. de Bolster. 
 
Zij hebben zaden van groenten (blad- en stengelgewassen, koolgewas-
sen, peulvruchten, vruchtgewassen, wortel- en knolgewassen), kruiden, 
kiemgroenten, groenbemesters, bloemen (eenjarige bloemen, bloemen 
mengsels, meerjarige bloemen) 
 
Wanneer we een afname van minimaal € 250.- kunnen realiseren, 
krijgen we een korting van 40%. 
 
Je kun nu b.v. nu al even gaan kijken op de website www.bolster.nl  om 
te zien welke zaden zij allemaal hebben en dan te bekijken voor welk 
bedrag je evt. gaat bestellen. 
 
Heb je idee om ook biologisch te gaan tuinieren, meld je dan even op 
het volgende e-mailadres, h.bokhove@upcmail.nl  en geef a.u.b. door, 
voor welk bedrag je evt. zou willen bestellen, zodat we kunnen kijken of 
we samen aan dat bedrag van € 250,- kunnen komen.  
 
Indien er genoeg belangstelling voor de Biologische zaden zijn, kan ik 
desgewenst gaan uitzoeken waar we voordelig biologische pootaardap-
pelen / uien kunnen inkopen. 
 
Ik hoor graag van jullie! 
 
Hartelijke tuingroeten, 
Ruud Bokhove 
Kavelbeheerder 
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Volkstuin  
 
Met een volkstuin wordt een stukje land bedoeld, dat niet direct bij het 
huis ligt, maar ergens anders. Vaak zijn het terreinen, die in stukken 
worden verdeeld en aan belangstellenden ter beschikking staan om er 
zelf en voor eigen gebruik groenten, fruit of bloemen te telen.  
 
In Nederland waren volkstuinen vooral in opkomst in de jaren 1950-
1970, toen de verstedelijking fors toenam. Volkstuincomplexen lagen 
vaak op plaatsen rond de steden, die niet $of nog niet$ geschikt waren 
voor huizenbouw, zoals bijvoorbeeld aan de buitenkant van de gemeente 
of langs spoorlijnen. Intussen zijn steeds meer gebieden rond steden en 
dorpen ingenomen door huizen-, kantoren- of wegenbouw en worden 
volkstuincomplexen zeldzamer. Daarnaast is het nog maar de vraag of 
hedendaagse generaties evenveel belangstelling hebben voor het 
tuinieren en telen als hun vaders en grootvaders.  
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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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Toegangshek + auto´s op de tuin 
 
Het komt de laatste tijd steeds vaker voor dat het toegangshek open 
staat. Vaak heeft dit als reden dat er een lid met de auto op het terrein 
is om spullen te laden en/of te lossen. Wij willen jullie er op wijzen dat 
het toegangshek altijd direct op slot gedaan moet worden. Alleen 
wanneer het hek dicht gedaan wordt, wordt gedeeltelijk voorkomen dat 
er ongenode gasten op de tuin komen. Het gebruik van auto’s op het 
complex willen we zoveel mogelijk tegengaan, zodat gewassen niet aan  
uitlaatgassen worden blootgesteld.  (zie ook huishoudelijk reglement).  
In de grote schuur bij de ingang staan kruiwagens die gebruik kunnen 
worden om spullen naar de eigen kavel te brengen. Na gebruik graag 
wel weer terug zetten. 
 
 
Zomergedicht 
 
Boven mij een heldere hemel 
een strakke, stralend blauwe lucht. 
Genietend van wat groeit en bloeit 
het is zomer.  

 
Groene passie 
Ook in 2014 wordt weer de beurs groene passie” georganiseerd. Ditmaal 
niet in Apeldoorn, maar in Nijkerk.  Datum: 21 t/m 23 november. Bij 
voorinschrijving is het mogelijk om € 5.- per persoon korting te krijgen. 
Normale entreeprijs € 12.50. Toegangskaarten te bestellen door briefje 
met naam, aantal kaarten en totaalbedrag in te leveren bij Clemens 
Dieker. 

 
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. 
 
 
Schoonhouden paden 
Er is al vaker over gesproken, maar blijkbaar niet voor iedereen duidelijk. 
Het pad welke grenst aan de kavel moet ook onkruidvrij gehouden 
worden. Kleine moeite om dit meteen te onderhouden. Zorg ervoor dat 
anderen geen overlast hiervan hebben. 
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Tuincontrole  
Enkele keren per jaar wordt er een ronde gemaakt over de tuin en 
krijgen leden een brief wanneer de staat van onderhoud te wensen over 
laat. Dit doen wij uiteraard niet graag, maar om erger te voorkomen zien 
wij ons wel genoodzaakt dit te doen. Wanneer door ziekte de tuin niet 
onderhouden kan worden, geef dit dan door aan het bestuur. Wij 
kunnen eventueel vrijwilligers vragen om een oogje in het zeil te houden 
en zo te voorkomen dat het een grote wildernis wordt. 
 
 
Vergeten groenten deel 6 : Brave Hendrik 
 
Historie 
Brave Hendrik is een plant (ca. 50 - 80 cm 
hoog) uit de ganzenvoetfamilie. Daartoe 
behoren ook spinazie,  snijbiet en melde. De 
plant komt wild voor in bosrijke omgevingen in 
Zuidoost Nederland en andere delen van 
Europa. In Nederland is de plant (in het wild) 
zeer zeldzaam en staat op de zgn. rode lijst. 
Brave Hendrik groeit goed op gecultiveerde 
gronden, langs wegen en hagen als 
pioniersplant op stikstofrijke grond. De plant 
wordt al duizenden jaren overal ter wereld 
geteeld, zeker sinds de ijzertijd, vermoedelijk 
veel eerder. Brave Hendrik is voedzaam en een 
uitkomst in tijden van schaarste. Brave Hendrik 
is waarschijnlijk niet meer zo populair omdat 
het geplukte blad, anders dan spinazie hooguit 
maar één dag te bewaren is. 
 
Britse groente? 
De Fransman Vilmorin-Andrieux noemde plant de Lincolnshire  
asperge, omdat het veel werd geteeld in de tuinen van de boeren 
in dit Britse graafschap. Die aten toen met name scheuten van  
de plant als asperges. Mede door de grote verschillen in culinair  
inzicht tussen de twee landen beschreef Vilmorin-Andrieux  
het als een goede groente voor de Engelsen. Ook nu nog is  
Brave Hendrik in Lincolnshire nog niet helemaal vergeten.  
Menigeen teelt het nog. 
De plant maakt vlezige wortels. In de Balkan wordt hiervan  
een naar pindakaas smakend smeersel van gemaakt. 
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Culinair 
Brave Hendrik is een van de vroegste 
groenten van het jaar, een vaste plant 
al oogst geeft in maart. Bewaren kun 
je deze oogst echter niet, bereid 
dezelfde dag nog het maal. Het blad 
wordt geplukt en bereid als spinazie, 
maar smaakt minder uitgesproken. Je 
kunt de bladeren kort koken of 
wokken. De ca. 10 cm lange 
bloemscheuten kunnen worden bereid 
als asperges - hele kleine asperges... 
Kook ze in een bundeltje ca. 7 
minuten. Ten slotte kun je ook de 
kleine bloemknoppen eten, ze kunnen 
als broccoli worden bereid. 
 
Marc Bos 
Tuin 65 
 

 

 
 
 
Frezen 
 
Ook dit jaar kunt u uw tuin weer door ervaren vrijwilligers van 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) of Clemens Dieker (5a).  
 
Bedrag overmaken op rekening van de vereniging (zie achterin dit 
boekje) onder vermelding van naam en kavel nummer of contant 
betalen. Zorg ervoor dat obstakels verwijdert zijn, zodat er ruimte is om 
te draaien. Wanneer u de tuin tussendoor ook een keer gefreesd wil 
hebben kan dit uiteraard ook. Neem ook dan met eerder genoemde 
vrijwilligers contact op of stuur een berichtje naar bestuur@dekavel.nl 
wij zorgen er dan voor dat uw tuin er weer strak bij ligt.  
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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. 
 
 
 
Een gelukkige tuinder 
 

Wil je een paar uur gelukkig zijn..  
wordt dan een keer goed dronken!  
Wil een paar jaar gelukkig zijn..  
treedt dan in het huwelijk.  
Wil je een leven lang gelukkig zijn…  
neem dan een tuin.  
 
(Chinees gezegde) 

 
 
 
Tuingeluk 
 
Hij de bomen plant 
houdt ook van anderen 
en niet alleen van zichzelf 
 
(uit: uitspraken over tuingeluk) 
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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 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 herfst-editie graag inleveren voor  
28 augustus 2014 
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      


