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Van de voorzitter 
Wij zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe voorzitter en een secretaris. 
Het spreekt voor zich dat dames ook welkom zijn. Houdt er wel rekening 
mee dat de nieuwe voorzitter regelmatig op de tuin aanwezig moet zijn. 
U kunt zich aanmelden bij een van de bestuursleden. 
 
Met het snoeien van de heg op het middenpad kwamen we  een ijzeren 
staaf tegen die erin was gegooid en ook lege plastic flesjes. Op deze 
manier gaat de heggenschaar natuurlijk stuk. Uiteraard is de dader 
onbekend. Hierbij dus weer het dringende verzoek om spullen die je niet 
meer op de tuin nodig hebt mee naar huis te nemen en daar weg te 
gooien. 
 
Het komt de laatste tijd vaak voor dat het grote hek niet op de juiste 
wijze is afgesloten. Zorg er voor dat de pin goed zit. Wanneer dit niet 
goed gebeurt kun je het hek zo open duwen met alle gevolgen van dien.  
Met de laatste tuincontrole  heeft  het bestuur een aantal tuinders een 
brief moeten sturen en dat vinden wij ook vervelend, we houden 
rekening met de vakantie maar we merken wel dat een aantal tuinders 
te weinig op de tuin aanwezig is en ze onderschatten dat een tuin goed 
onderhouden moet worden. De nieuwe tuinders hebben een proeftijd 
van een jaar en als je tuin niet goed onderhoud  wordt het niet verlengd. 
We gaan naar de herfst toe en dat houd in dat je tuin winterklaar moet 
maken. Houdt ook rekening mee als er een storm komt dat je alles wat 
weg kan waaien Zorg dat b.v. plastic tunnels en alles wat los staat op je 
tuin opgeruimd wordt, zodat het geen schade veroorzaakt aan de andere 
tuinen. 
 
Als je de tuin wil opzeggen doe het dan via het opzegformulier die kan je 
downloaden vanaf onze website of, wanneer je geen computer hebt, kan 
je er een ophalen bij de voorzitter. Tuinen mogen niet onderling 
verhuurd worden, wij hebben een kavelbeheerder die verhuurd de tuinen 
en als wij merken dat het toch gebeurd dan word het contract vernietigd 
. 
Als op de tuin opstallen zijn die verkocht moeten worden doe dan een 
briefje in de brievenbus en dan wordt het opgehangen in het info bord. 
Tuinders moeten echter niet denken dat we makelaars zijn. 
 
Laten we hopen dat er in de winter vorst is. Dat is beter voor de tuin en 
voor het onkruid. 
 
Nog veel tuin plezier  
                                    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 vragen om eigen oogst digitaal toe 
te sturen. 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 
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Winter workshop 
 
Ben je nog niet zo lang lid van de vereniging en 
vraag je je af waar je eigenlijk moet beginnen met 
je tuin? Schuif dan aan bij de winterbijeenkomsten 
2014-2015. Folkert Brugman organiseert dit jaar 
een winterworkshop ‘Teeltplan maken’ voor nieuwe 
tuinders. 
Er worden drie bijeenkomsten georganiseerd, 
waarin er actief aan de inrichting van de tuin 
gewerkt gaat worden en we vooraan aan de basis 
beginnen. 
 
Het doel is om je te helpen je tuin op te starten 
door orde te scheppen in de brei van informatie die 
via forums en adviezen tot je kan komen.  
  
 
Zondag 28 september is de eerste bijeenkomst geweest. De opkomst 
was boven verwachting groot. Met veertien deelnemers bij zestien 
aanmeldingen was het wijklokaal ‘t Simpke in de Leigraaf meer dan vol. 
De bijeenkomst stond in het teken van vijf landbouwmethodes. De 
ideologie, werkwijze en de aanknopingspunten van de boer op de teelt 
passeerden de revue. Hetgeen Folkert vanuit zichzelf toevoegde was dat 
de landbouwmethodes in het perspectief geplaatst werden van de 
ontwikkeling van het menselijke denken en de manier waarop het 
wetenschappelijk denken zich ontwikkeld heeft in de eeuwen. Daardoor 
werd het mogelijk om de te ontdekken welke landbouwmethode 
aansprak of niet. 
 
Er waren vele boeken bijeengebracht en tentoongesteld over 
biologische, biologisch-dynamische en ecologische landbouw maar ook 
over permacultuur. 
 
Onderling ontstonden er interessante discussies en gesprekken over de 
thema’s in relatie tot ervaringen op de tuin. 
De catering werd verzorgd door Gaby en Liesbeth, waardoor de 
innerlijke mens zich tegoed kon doen aan heerlijke zelfgemaakte cake en 
taart. 
 
De volgende bijeenkomst staat onder voorbehoud gepland voor 2 
november en staat in het teken van de inrichting van het perceel. 
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Als je geïnteresseerd bent kun je altijd nog  instromen. De inhoud van de 
eerste bijeenkomst is samengevat in een reader met verwijzingen naar 
infobronnen, boeken en youtube. De reader zal gepubliceerd worden op 
de website van de vereniging. Als je die doorneemt, (en als je je 
aanmeld krijg je hem toegestuurd) ben je helemaal bij voor wat betreft 
de eerste bijenkomst. 
 
Deelname is gratis bij een locatie zonder huur. Als iemand een locatie in 
de buurt weet, laat het me dan alsjeblieft weten.  
Folkert Brugman, Kavel 71 
f.brugman3@chello.nl  
026-3121112 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
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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Herfstgedicht 
 
De droge warme zonnige zomer 
wordt door het najaar verdrongen 
Het bezorgt ons nieuwe geur terwijl 
de zon haar kracht aan het verliezen is. 
 
Seizoen 2015 
 
Binnenkort ontvangt u weer het verzoek om de contributie en de pacht 
voor 2015 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. 
 
Eigen Oogst 
 
Het kost steeds meer moeite om bedrijven te vinden die willen 
adverteren in Eigen Oogst. Omdat de uitgave in kleur meer kost dan in 
zwart wit heeft het bestuur besloten om nieuwe leden alleen nog maar 
de digitale versie toe te sturen. Het spreekt voor zich dat ook bestaande 
leden Eigen Oogst via de mail kunnen ontvangen. Des te meer leden de 
digitale versie ontvangen, hoe lager de kosten worden. Tijdens de 
komende algemene ledenvergadering zullen we hier ook over spreken. 
Ook is het de wens van de redactie dat er meer mensen een stukje 
schrijven voor Eigen Oogst. Het zou mooi zijn als het blad gevuld wordt 
met verhalen van tuinders.  
 
Schoolkinderen op ontdekkingstocht op de kavel 
 
Voor de zomervakantie zijn er weer een aantal schoolkinderen op de tuin 
geweest voor een rondleiding. Bijgaand enkele reacties. 
 
De volkstuin. 
We gingen op de fiets naar de volkstuintjes. Het was daar leuk. We 
mochten bramen proeven. Ik vind ze niet lekker. Ook kregen we 
opdrachten. Ik ging samen met Sjuul. De eerste opdracht van ons was: 
4 regenwormen zoeken. En onze laatste opdracht was: een slak zoeken. 
Ik en Sjuul vonden een naaktslak. De man van de rondleiding heette 
Ruud. En toen zagen we een berg mest. 
Het was leuk. 
 
Isabel 
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De volkstuintjes. 
Ik ben met mijn klas naar de volkstuintjes geweest. Eerst kregen we een 
rondleiding. Toen we langs de bramen kwamen wouw iedereen een 
braam proeven, ik niet, ik houd niet van ronde en rroie vruchten. Toen 
we terugkwamen moesten we opdracht doen, ik ben samen met Nickita 
slakken wezen zoeken, we zochten en zochten maar vonden niets. We 
liepen langs een van de volkstuinen en vroegen aan een meneer die 
bezig was: “heeft u misschien last van slakken?” die meneer keek op van 
zijn werk en zij: “ik heb wel een slak voor jullie” En hij toverde een slak 
tevoorschijn! Een naakt slak aan het blokje aarde. We moesten vragen 
beantwoorden en van de slak een tekening maken en ook nog ee naam 
geven. Daarna moesten we het weer voorspellen, of het warm of koud 
was, of er wel genoeg regen viel, misschien is het wel te droog… maar 
helaas toen we het weerbericht af hadden was het afgelopen. Jammer, 
maar het was heel leuk. 
 
Amy 
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Opzegformulier 

Bestuur Volkstuindersvereniging “De Kavel” 

t.a.v. Clemens Dieker 

Scheisprong 16 

6932BG Westervoort 
 

 

 

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. 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

Dhr./Mw................................................. 
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Tips voor winterklaar maken van de tuin. 
 
Het is de komende maanden de tijd om te oogsten wat er nog te 
oogsten valt. Enkele gewassen kunnen de hele winter blijven staan:bv. 
boerenkool, veldsla en prei. Plaats de gewassen die in de winter blijven 
staan het liefst bij elkaar in een hoek van de tuin, de rest kan worden 
schoongemaakt en worden omgespit. Het opruimen van de gewasresten 
is nodig om de grond te kunnen bewerken, en om eventuele 
overwinterende parasieten kwijt te raken. 
 
Grondbewerking 
Spit de grond voor de winter om. Doe dit bij voorkeur wanneer het een 
aantal dagen droog geweest is. Vooral op kleigrond werkt dit prettiger. 
Spitten voor de winter heeft als voordeel dat de vorst goed op de kluiten 
kan inwerken. De grond “verweert” hierdoor meer, waardoor meer 
voedingsstoffen beschikbaar komen. 
 
Groenbemesters  
Groenbemesters zijn gewassen of planten die gezaaid worden om de 
vruchtbaarheid te vergroten. Ze leveren zelf geen oogstbare productie 
op. De gewasresten worden na verloop van tijd in de bodem verwerkt. 
Ze verteren dan waardoor er voedingsstoffen vrijkomen die door het 
volgende gewas weer opgenomen kunnen worden. Een najaars 
groenbemester dient uiterlijk in september gezaaid te worden. In 
zaadhandels worden vaak mengsel aangeboden. Sommige planten 
hebben ook andere voordelen, bv een gunstig effect op de structuur van 
de bodem. 
 
Plannen voor het volgende seizoen maken 
Het is handig om aan het begin van het seizoen een plattegrondje te 
maken waar alles staat. Je hebt Dan voor het volgende seizoen precies 
in kaart wat waar heeft gestaan. Dit i.v.m. wisselteelt. Makkelijker is nog 
om de tuin in bv 4 stukken op te delen, zodat je het volgende jaar door 
kunt schuiven en er dus nooit 2 jaar achter elkaar hetzelfde gewas op 
hetzelfde stukje grond staat. 
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In memoriam 
 
Op 12 juli j.l ontvingen wij het droeve bericht dat ons lid Willem Megens 
op 68-jarige leeftijd is overleden. Willem is ruim15 jaar lid geweest van 
onze vereniging en was iemand die altijd graag op zijn tuintje was. Dit 
kwam ook tot uiting op de rouwkaart d.m.v. de volgende tekst: 
 
Nooit zal je meer door jouw volkstuin lopen,  
waar iedere bloem en iedere plant  
getuigde van je zorgzame hand. 
Nu gaat voor jou de hemeltuin open… 
 
Wij wensen zijn vrouw Diny en de rest van de familie veel sterkte om dit 
verlies te dragen 
 

 
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. 
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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 winter-editie graag inleveren voor  
28 november 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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