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MAANDBLAD (verschijnt niet in augustus)
Volgende activiteiten
−

Vrijdag 21 april 2017 om 19h30 in zaal Sint-Bavo, Hoge Buizemont 165 te Geraardsbergen:
voordacht over “ De Bij, nabij in onze tuin” door Arnout Deurinck.

We kennen allemaal het zomerse gezoem van al die beestjes die vlijtig van bloem tot bloem vliegen.
Zo ook de honingbij, die nectar en stuifmeel verzamelt, om net zoals de mens aan een dagelijkse
behoefte te kunnen voldoen. Bijen maken niet alleen overheerlijke honing, ze zijn een belangrijke
factor in de natuur en voor de voedselproductie. Honingbijen zorgen voor de bestuiving van een
groot deel van de voedselgewassen. Zonder bestuiving geen vruchten, maar ook geen zaden. De bij
is daardoor een zeer belangrijke schakel in ons milieu, een diertje waaraan we ook dadelijk zien
wanneer er wat mis is. Gaat het goed met de bijen, dan ook met de natuur; vergaat het de bijen
slecht, wat helaas de laatste jaren het geval is, dan heeft dit ook gevolgen voor de natuur. Je kan ze
gerust de barometer van ons leefmilieu noemen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in een wijde
omgeving omheen bijenkasten de natuur het goed doet en de beplanting er een betere bloei, zaaden vruchtzetting kent. En dat weten ook de fruittelers maar al te goed.
Imker Arnout Deurinck komt ons met woord en beeld het nut en het belang van de honingbij voor
onze tuinen uiteenzetten. Dat honing een natuurlijk en gezond product is weten we allemaal. Een
goede reden dus om in onze sier- en moestuin extra bloemen, struiken en fruit aan te planten om zo
de bijen aan te trekken en hun populatie terug te laten aangroeien.
Deze voordracht sluit een beetje aan bij de vorige: “Zaaien en planten volgens de stand van de
maan”. Nu de lente voor de deur staat kunnen we met al deze goede raadgevingen van start gaan.
Vergeet niet dat we onze levenskracht en onze gezondheid voor een groot deel putten uit de natuur
en dus ook uit onze tuin.
Iedereen welkom, inkom gratis.

Verder op de agenda
Noteer alvast ook volgende data in uw agenda:
− Zaterdag 13 mei 2017: wandeldag en barbecue
− Zondag 18 juni 2017: plantenruildag op het volkstuinpark Sportkring

Driedaagse clubreis (Normandië) van vrijdag 30 juni tot zondag 2 juli 2017
De clubreis gaat dit jaar richting HOOG-NORMANDIË, met 2 overnachtingen (in halfpension) in een
familiehotelletje in FECAMP. Het is de perfecte uitvalsbasis voor een bezoek aan het prachtige
PALAIS BENEDICTINE, het schilderachtige havenstadje HONFLEUR over de PONT DE NORMANDIE,
het kustplaatsje ETRETAT met zijn imposante krijtrotsen en het PARC DU BOIS DES MOUTIERS in
Varengeville-sur-Mer, geklasseerd als historisch monument en 'Jardin Remarquable'.
INSCHRIJVING: u vindt achteraan in dit blad alle details van dit uitgebreid en zeer interessant
programma, samengesteld door Yolande en André, waarvoor nu reeds onze welgemeende dank.
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Sint-Jozefsinstituut

“ ’t Karmelieten “

BuBaO De
Mozaïek

Karmelietenstraat 57
9500 Geraardsbergen

Boelarestraat 3
9500 Geraardsbergen
tel: 054/41 83 50

tel: 054/41 07 10 – 054/412 412

Tuinhier Ronse organiseert
Tuinhier Ronse organiseert op 1 mei 2017 van 09h30 tot 18h00 een plantenbeurs, die doorgaat in
C.O.C. Nieuwe Brugstraat 4, te 9600 Ronse. Gratis Toegang. Voor meer info kan u terecht bij de
voorzitter Patrick Ryckbosch (Patrick.Ryckbosch@pandora.be – 055/218507 0494/663518).

Wanneer tomaten zaaien en waarop letten?
Sommigen onder jullie zullen zeker niet gewacht hebben op dit artikel om (een deel van) hun
tomaten te zaaien. Ik moet toegeven dat ook ik dit jaar op 1 maart een eerste keer tomaten gezaaid
heb, wat naar mijn gewoonte vroeg is. Door het mooie lenteweer op het moment dat de zaadjes
kiemden was het mogelijk om die plantjes ‘gedrongen’ te houden. Indien je nog (veel) vroeger zaait
is dat een probleem: door het tekort aan licht gaan de planten ‘rekken’. Niet dat dit echt een
onoverkomelijk probleem is bij het uitplanten, maar ik heb toch liever korte stevige planten. Maar
‘Ieder zijn meug’ natuurlijk.
Wat hierna volgt is genomen uit de presentatie van een voordracht over tomaten, gegeven door Guy
De Kinder, die met Luc Dedeene coauteur is van de ‘Groente- en Fruitencyclopedie’ (een aanrader!).
Zaaitijd
De meest aanbevolen zaaiperiode voor tomaten is tussen 10 en 30 maart. Indien je verschillende
tomatenrassen wil telen dan kan je het zaaien spreiden over twee of drie beurten, waarbij je de
vroegst rijpende en zelftoppende tomaten het eerst zaait. Ook de plaats waar de tomaten
uiteindelijk zullen terecht komen (serre, veranda, openluchtteelt) kan een leidraad zijn voor het
tijdstip van zaaien.
Belangrijk voor een goede kieming
o Een gepaste, luchtige, lichtvochtige of "handvochtige" zaaigrond. "Handvochtig"? -> bij het
nemen van een handvol zaaigrond kan je er met enige moeite enkele druppels water
uitknijpen. Druk de zaaigrond (met een plankje) licht aan en wrijf de grond opnieuw gelijk.
o De zaden gelijkmatig verspreiden en afdekken met een dunne laag (0,5 cm) gezeefde
zaaigrond. Tomaten zijn donkerkiemers: er is voor de kieming geen licht nodig. Met een
gieter (fijne broes) of plantensproeier lichtjes nat maken. Gebruik water op
kamertemperatuur. Dek de (isomo)zaaikist of zaaipot af met glas of gaatjesplastiek zodat de
luchtvochtigheid zo hoog mogelijk blijft.
o Zorg voor voldoende warmte. Een zaaitemperatuur van 20 tot 25°C is ideaal opdat de zaden
na 5 tot 8 dagen zouden kiemen. Bij een lagere temperatuur duurt het enkele dagen langer.
Plaats de zaaikist (of zaaipot) daarom tijdelijk op de warmste plaats in huis bv. op de
vensterbank boven de verwarming, in de chauffagekelder, op de badkamer, ...
Bij de foto: wanneer je in één zaaibakje meerdere
variëteiten zaait is de kans groot dat ze niet allemaal even
snel kiemen. Zo heb ik op 1 maart in het afgebeeld bakje
aan de linkerkant de tomaat Nadja gezaaid, rechts
Montserrat, zaad dat ik gekregen had van een goeie buur ☺
(herkomst: zelfgenomen zaad door Guy De Kinder).
Montserrat kiemde al na 6 dagen zodat het bakje naar een
(koelere) standplaats met veel (zon)licht werd verplaatst.
Dit was natuurlijk nadelig voor de kieming van zijn buur.
Nu, veertien dagen na zaai, komt de Nadja pas
schoorvoetend te voorschijn. Een beetje vreemd als je weet
dat Nadja een zeer vroege ronde tomaat is met een teeltduur van 60 dagen. Je zou dan
verwachten dat de kiemtijd navenant kort is. Niet dus bij mij: een mogelijke verklaring kan zijn
dat het hier om ouder en dus minder kiemkrachtig zaad gaat, waarvoor de gever natuurlijk niet
verantwoordelijk is. Montserrat is een ‘Coeur de Boeuf’ ras uit de Spaanse regio Catalonië. De
planten geven prachtige roze, geribde vruchten van rond de 200 gram. De vruchten zijn hol en
bevatten nauwelijks sap en hebben een zachtestructuur (teeltduur: 80 dagen).
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Import van Zuid-Afrikaanse wijnen
•
•
Marc en Danielle
Van Ongeval-Coesens
Zavelstraat 42
Geraardsbergen
054 41 41 41
0497 53 81 27

•
•
•

Verkoop rechtstreeks aan particulieren.
Wijnen voor elk budget en verkoop per fles
mogelijk.
Tot 10% korting op onze prijzen vermeld op
de website!
Afhalen na afspraak of gratis levering in de
regio vanaf 12 flessen.
Een prijslijst met het volledig overzicht en de
klantprijzen, vraag info:marc@hetwijngoed.be
www.hetwijngoed.be

Zorgen na de kieming
o Na het kiemen moet het glas of de plastiekfolie onmiddellijk verwijderd worden. De jonge
plantjes moeten nu zoveel mogelijk licht krijgen! De temperatuur mag nu dalen tot 16 18°C. Bij goed weer moet je de zaaikist met gekiemde plantjes overdag in een koude
kas/serre (veranda) zetten. 's Avonds breng je de kiemplantjes best terug binnenshuis. Na
ca. 2 weken is het eerste echte blad zichtbaar en kunnen de plantjes afzonderlijk opgepot
worden. Hiervoor kan je best voedselrijke potgrond gebruiken. Tot einde april of begin mei
moet je de jonge planten in een vorstvrije ruimte opkweken.
o Het uitplanten van de tomaten in kas (serre) en volle grond kan gebeuren vanaf half april tot
einde mei. De oogst van de vroege rassen start einde juni en eindigt einde oktober met de
late rassen.

Maart opent de poort naar de lente
De eerste week van maart was eerder somber, zodat we
weinig merkten van de langer wordende dagen. Ook een
paar fikse regenbuien gehad, een welgekomen aanvulling
na de eerder droge wintermaanden (december – januari februari). Vooral in december is er weinig regen gevallen,
zo wist weervrouw Sabine ons te vertellen. Maar ook best
wel vervelend voor wie ongeduldig wacht om buiten aan
de slag te gaan. Maar zie, na een aantal prachtige
lentedagen is dit al weer vergeten. Het bloembollenfestijn
op het plaatje hiernaast, van knop tot bloem in nog geen
week, toont hoe snel het nu kan gaan.
In de serre staan de radijsjes (Saxa) al een tijdje uit en de worteltjes (Amsterdamse Bak) konden
met de voorbije mooie dagen ook niet achterblijven. Beide zijn zowat een maand geleden gezaaid.
De in het najaar gezaaide spinazie is nu plukrijp. De in tray voorgezaaide spinazie en (veld)sla zijn
uitgeplant: zie foto hiernaast van
Julie’s minituintje in de serre van opa.
Haar overtuigen om van alle warme
groenten te proeven is een hele
opgave. Vers geplukt is evenwel geen
probleem: bij ieder bezoek in de serre
wordt
er
geknabbeld
aan
de
peterselie en winterpostelein.
De kippen zijn nu definitief verbannen
uit onze tuin, waar ze de voorbije
winter af en toe mochten verblijven.
Opgeruimd staat nu netjes. Tijd om
de ‘schoeper’ uit te halen. Voor wie
dit nog kent, een handig werktuig
voor de kleine tuin. Een eerste keer
de grond opengetrokken, goed laten
drogen, en dan nog eens herhalen.
En dat volstond om de in potjes
voorgekweekte erwten (Urbana) uit te
planten en ook al een half kilootje
vroege aardappelen (Frieslander) te poten.
Verder op de agenda: nog meer vroege patatjes, uien en sjalot planten en de eerste worteltjes
buiten zaaien. Dit moet in principe volgende week lukken want zoveel regen wordt er niet voorspeld.
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HEDENDAAGSE
DAAGSE
NATUURLIJKE TUINEN
WATERMOLENSTRAAT 17,
9572 SINT-MARTENS-LIERDE
LIERDE (LIERDE)
054/42.35.27
42.35.27 0499/42.26.51
0499
ANNMUYLDERMANS@SCARLET.BE
WWW.TUINARCHITECT-ANN
ANN-MUYLDERMANS.BE

Gelezen in de krant
Een artikel met als titel “Distels
Distels moet u voortaan niet meer bestrijden”
bestrijden trok mijn aandacht.
Bij nader
ader toezien ging het om een juridische procedure over de plicht om distels te verdelgen, die
Natuurpunt had opgestart bij de Raad van State. “ De distel hoeft niet met wortel en tak uitgeroeid
te worden. De Raad van State boog zich over de stekelige plant en geeft Natuurpunt gelijk
ge
”, zo lees
ik verder.
De natuurorganisatie had een Antwerps provinciaal reglement aangevochten dat de bestrijding van
vier soorten akkerdistels verplicht maakt voor alle terreineigenaars. Ook voor die van
natuurgebieden, en dat was Natuurpunt een ‘stekel’ in het oog.
‘Een verplichting om te bestrijden is zinloos en achterhaald,’ verdedigt Anke Geeraerts het standpunt
van Natuurpunt. ‘Ook andere planten lijden eronder en bovendien is de distel een interessante
nectarplant voor bijen en vlinders. In die zin staat bestrijding dus haaks op de Vlaamse
natuurwetgeving.’
Natuurpunt gaat ervan uit dat met het arrest ook de andere provincies hun – nu onwettige –
reglementen zullen intrekken. ‘In die zin is het een belangrijk precedent.’
precedent. De plaatselijke
reglementen zijn gebaseerd op een dertig jaar oud koninklijk besluit,
besluit federale wetgeving dus. Maar
de Raad van State oordeelt dat niet het federale niveau bevoegd is voor dergelijke
natuurkwesties, wel de gewesten.
Wat ik hierbij denk: met
et alle respect voor de nobele gedachte van Natuurpunt met betrekking tot
het belang van deze distels voor de bijen, ga ik de distels op de boomgaard van mijn ouders toch
nog ‘milieubesparend’ verwijderen door ze, eens volgroeid, uit te trekken. Gaat al bij
bi al vrij
gemakkelijk na een fikse regenbui. Kwestie van de buren te vriend te houden,
houden want de pluisjes
blijven nu eenmaal niet ter plaatse.

Bladluisvreter en meeldauwbestrijder
De oorworm (helemaal
helemaal geen worm en hij kruipt niet in je oren),
oren heeft
misschien
ien zijn naam niet mee, maar het is een goede bladluisopruimer én
een bestrijder van meeldauw! Dat laatste is nieuw voor mij. In zijn
speeksel zit blijkbaar een natuurlijk fungicide, waarmee de oorworm zijn
jongen, die op donkere en vochtige plaatsen opgroeien,
opgro
schimmelvrij
houdt. Als insectenopruimers moeten ze niet onderdoen voor de
lieveheersbeestjes. Op
p het menu staan naast bladluizen, bladvlooien (o.a.
de buxusvlo) en kleine rupsjes, en dus ook de schimmeldraden van meeldauw.
Een goeie reden dus om ze te lokken. Neem een bloempotje, prop het vol met hooi of stro, doe er
wat kippengaas rond en hang het omgekeerd op in fruitbomen of zet ze op een stok bij die planten,
waarop bladluizen verzot zijn, zoals lupinen, dahlia’s,
dah ia’s, … In de buurt van rozen, druiven,
druiven … gaan ze de
meeldauw te lijf. (Bron:
Bron: uit de rubriek ‘Groen’ van de weekendkrant
weekendkrant van Het Laatste Nieuws).
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CLUBREIS VOLKSTUINEN – HOOG NORMANDIE (Côte d’Albâtre):
driedaagse van vrijdag 30 juni tem zondag 2 juli
•

VRIJDAG 30 JUNI: vertrek om 7h15 op de parking van de kerk St.-Macarius te Nederboelare
(de Reep), met parkeermogelijkheid aldaar en ook 50 m verderop in de straat. Met de autocar
‘BUS 4 YOU ‘ rijden we richting Amiens.

•

Rond 10h sanitaire stop (= gratis) op parking Aire de Croixrault (Sanef) met gezellige koffie-,
thee- of chocopauze + lekkere koffiekoek (keuze!) op de bus!

•

Aankomst rond 12h30 in FECAMP, in Hotel Normandy met Brasserie Le Maupassant. Deze
havenstad is centraal gelegen voor onze uitstappen. In dit familiaal geleid hotelletje (2 sterren,
geen lift, gemakkelijke trap, hulp voor bovendragen van bagage) verblijven we 2 nachten in
halfpension. Er wordt ons ter plaatse een koude schotel aangeboden als lunch.

•

Rond 14h vertrekken we met de bus naar het dichtbijgelegen ‘PALAIS DE BENEDICTINE’ met
zijn prachtige architectuur, zowel buiten als binnen en een uitzonderlijke collectie van oude
kunst. We bezoeken er ook de kelders waar de beroemde likeur –Bénédictine- van de monniken
(naar een heel oud, goed bewaard gebleven recept) in vaten ligt te rijpen. Een Nederlandstalige
brochure is ter beschikking. Als afsluiter genieten we nog even na in de mooie wintertuin, met
een proevertje van deze godendrank! Terugkeer naar ons hotel. Verdeling van en installatie in de
kamers.

•

Rond 19h30 wordt ons een 3-gangendiner aangeboden, met inbegrepen een glas wijn naar
keuze, water en koffie.

Voor de liefhebbers….
Naargelang de beschikbare tijd kan er vóór of na het avondeten, een korte tocht (te voet) naar het
centrum van Fécamp (= kortbij) gemaakt worden. Het centrum, met een klein verkeersvrij
winkelcentrum, ligt op 50 m van de haven en op 300 m van de zee met twee prachtige kerken:
Eglise Abbatiale de la Sainte Trinité en Eglise St.-Etienne. Ook de ruïne van het Palais Ducal en het
Hotel de Ville zijn bezienswaardig.
•

ZATERDAG 1 JULI: na een continentaal ontbijtbuffet vertrekken we om 9h richting HONFLEUR
over de beroemde PONT DE NORMANDIE. Aankomst aldaar rond 10h.
Honfleur is een havenstadje zoals je het alleen maar in de plaatjesboeken aantreft:
schilderachtig geflankeerd door zeer hoge smalle kleurrijke huizen met leisteendaken, dat vele
schilders aantrok, getuige hiervan de talrijke kunstgalerijen.
We maken samen een rondwandeling en bezoeken ook de zeer oude kerk Saint-Leonard met o.a.
prachtige grote houten beelden en goed bewaarde fresco’s op de muren. De kruisweg zit in
kleine glasramen, uniek!
Daarna vrije tijd om zelf nog wat op ontdekking te gaan: een mooie kunstgalerij bezoeken, een
leuk winkeltje binnenstappen, of/en in één van de gezellige restaurants iets gaan eten (opgelet,
dit is voor eigen budget).

•

Rond 13h30 rijden we naar ETRETAT aan de Albastenkust, met zijn zéér beroemde krijtrotsen.
Een wandeling hierlangs is een imposante natuurbelevenis.
We nemen het toeristisch treintje vanaf de busparking, naar de hoger gelegen Chapelle NotreDame-de-la-Garde waar we kunnen genieten van een magnifiek uitzicht op de Falaise Amont.
We bezoeken ter plaatse ‘Les Jardins d’Etretat’, een tuin waar het landschap, de architectuur en
kunst voor een poëtische harmonie zorgen.
Het treintje brengt ons terug naar het centrum van dit heel speciaal kuststadje. Hier kunnen de
staplustigen onder ons de andere kant van de krijtrotsen opgaan, richting Falaise Aval. De
anderen kunnen wat flaneren op de grote zeepromenade met overblijfselen van bunkers uit WO
II, het stadje zelf bezoeken of een terrasje doen!

•

Terugkeer naar ons hotel in Fécamp rond 18h30 (is kortbij).
Deze avond wordt ons een gastronomisch 4-gangendiner aangeboden!
Avondwandeling naar de haven is nog mogelijk voor de geïnteresseerden…
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•

ZONDAG 2 JULI: de valiezen klaarzetten in de hall rond 9h30 (hulp wordt terug geboden).

•

Na het ontbijtbuffet rijden we met de autocar naar de klif boven Fécamp ‘Cap Fagnet’ met
bezoek aan de visserskapel ‘Chapelle Notre Dame de Salut’. Er heerst daar een heel speciale
sfeer. Vervolgens maken we nog rustig een interessante vlakke wandeling met mooie
vergezichten op de zee en de falaises. We vinden er, naast informatieborden over de flora en
fauna, ook op diverse panelen de nodige uitleg over de vele imposante restanten die WO II daar
heeft achtergelaten.

•

Rond 12h30 komen we samen in het plaatselijke restaurant ‘Le Prieuré’ voor het middagmaal:
een hoofdschotel met een glas wijn, dessert + koffie.

•

Na de middag rijden we richting DIEPPE met halte in VARENGEVILLE-sur-Mer, voor een
bezoek aan het prachtige ‘Parc du Bois des Moutiers’. We bezoeken met een gids het huis, een
echte parel gecreëerd door Guillaume Mallet in 1898, enig in Frankrijk. De tuinen errond zijn
aangelegd door de gerenommeerde Engelse landschapsdeskundige Miss Gertrude Jekyll. Hierin
lopen we op eigen tempo vrij rond. Deze toeristische site staat in de catalogus vermeld als
“Classé monument historique et jardin remarqable”.

•

Na deze wondermooie ervaring rijden we huiswaarts met nog een stop rond 19h aan een
wegrestaurant. Wat hier verbruikt wordt is voor eigen rekening!

•

Aankomst in Geraardsbergen op de vertrekplaats omstreeks 21h30.

Uw begeleiders: André en Yolande WALRAEVENS-GODYNS wensen u alvast een mooie,
gezellige en originele reis toe. En vooral veel plezier!

Praktische info:
KOSTPRIJS: 275 euro per persoon voor het totale programma (32 euro toeslag voor kamer
alleen)
Inbegrepen in de prijs:
o verblijf in het Hotel Normandy in halfpension
o maaltijden zoals hierboven beschreven
o alle bezoeken zoals vermeld
o verplaatsing met autocar ‘BUS 4 YOU’ (tolgeld voor autostrades, parkings, fooi en verblijf
chauffeur, begeleiding)
Niet inbegrepen:
o eigen drankverbruik
o vrij middagmaal in Honfleur
o vrij avondmaal in wegrestaurant op de 3e dag
o verzekering (elke deelnemer zorgt voor een persoonlijke verzekering (bv. via Mutualiteit,
Eurocross, …)
De organisator is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
De vereniging (Volkstuinen Geraardsbergen) heeft wel een
aansprakelijkheid.

verzekering

voor

burgerlijke

INSCHRIJVING voor deze CLUBREIS 2017 via storting van 275 euro p.p. (of 307 euro kamer
alleen) op rekening: BE59 0010 694 276 26 op naam van WALRAEVENS –GODYNS / Elzenstraat 62
/ 9500 Geraardsbergen (tel: 054 42 20 88). Gelieve de naam te vermelden van ELKE DEELNEMER.
Afsluitdatum: 16 april of tot volzetting van de gereserveerde kamers.
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