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Dankwoord van André en Co 
 

Met de hofkeuring en de clubreis sluiten we traditioneel ons werkjaar af. André, Erik en Marc wensen 
alle leden te bedanken voor het vriendelijke onthaal tijdens hun bezoek voor de hofkeuring. Ook al 
hebben onze tuinen heel wat dorst geleden, toch slaagden heel wat tuinders erin een mooi resultaat 
neer te zetten, zo vernam ik van André. De droogte was een bondgenoot in het beheersen van het 
onkruid, maar een kwelling voor het kiemen van de gezaaide groenten met onregelmatige 
opkomsten als gevolg. Humusrijke en zwaardere gronden zijn bij droogte altijd in het voordeel, op 
lichtere zandgronden lukt het wellicht niet zonder extra gietbeurten. 
Ook op de volkstuintjes wordt er goed geboerd. Wie echter een ‘onvoldoende’ krijgt mag zich 
verwachten aan een aanmaning of zelfs de uitsluiting voor wie in het verleden ook al te kort schoot. 
Volharden in de boosheid kunnen we niet dulden!  

� Zie ook belangrijk bericht voor de leden van het volkstuinpark ‘Sint-Martensstraat’ op de laatste blz. 
 

Het bestuur wenst aan al zijn leden een deugddoende vakantie toe. Het volgende maandblad mag u 
verwachten begin september. We hopen u ook volgend werkjaar opnieuw talrijk te mogen begroeten 
op één van onze activiteiten, waarvoor nu al onze dank. 
 

Terugblik op een geslaagde uitstap 
 

Het was moeilijk kiezen uit het 
(dubbele) fotoalbum van André 
van onze reis naar Normandië. 
Dan maar het plaatje hiernaast 
geselecteerd, met zicht op het 
schilderachtige havenstadje 
Honfleur. 
In naam van alle deelnemers 
willen wij nogmaals Yolande en 
André bedanken voor de 
vlekkeloze organisatie van deze 
prachtige driedaagse. 
 

Noteer alvast volgende data 
 

- Vrijdag 15 september 2017: 
voordracht over “ Zelf zaden 
telen ” door Jos Van Hoecke 

 
- Zaterdag 14 oktober 2017: uitslag van de Hofprijskamp (proclamatie van de waardebonnen), 

gevolgd door onze alom geprezen Spaghettiavond. Kaarten hiervoor zijn te bekomen bij de 
voorzitter André Depelseneer (054/41.19.06). Volwassenen betalen 11€, kinderen 6€. Een 
vegetarisch bord is mogelijk. Afspraak in zaal St. Bavo, Hoge Buizemont 165 te Geraardsbergen. 
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In memoriam 
 

Op 12 juli 2017 overleed te Geraardsbergen mevrouw Jeannine De Turck, echtgenote van de heer 
Julien De Mulder en moeder van bestuurslid Hugo De Mulder. 
In naam van alle leden biedt het bestuur aan de familie zijn innige deelneming aan. 
 

Klimrozen en clematissen: een goed stel 
 

Klim- of leirozen en clematissen gaan goed samen. Dat wisten de tuinlieden op het Franse en 
Italiaanse platteland al eeuwen geleden. Ze kunnen tegelijk bloeien of elkaar in bloei opvolgen. Hun 
geuren harmoniëren geweldig. Ze zitten elkaar niet in de weg en snoei is geen probleem. Beide 
hebben een klimsteun nodig, waaraan rozen worden aangebonden en clematissen zich zelf 
vastgrijpen met hun klimtentakels. Wie een weelde aan kleur en geur zoekt is bij deze planten echt 
aan het goede adres.  
 

Het kan wat bijzonder lijken dat 
doorbloeiende, warmteminnende rozen 
zo goed samengaan met bosrandplanten 
als de clematis. Maar beide hebben 
graag warmte op hun bloeiende ranken. 
Daarin zijn ze gelijk en dat werd 
ontdekt. Met klein- en grootbloemige 
clematissen en leirozen (meestal zijn het 
trosrozen) kunt u gemakkelijk muren, 
pergola’s, bogen, hekken, … laten 
begroeien. Kleinbloemige clematissen 
zijn over het algemeen iets sterker en ze 
groeien wilder uit dan de grootbloemige 
types. Maar welke u ook kiest, ze maken 
altijd weer een geweldige indruk en ze 
passen in iedere tuin. En dan die geur! 
 

Enkele bewezen perfecte combinaties 
• Clematis ‘Paul Farges’ (heerlijk geurend!) met Rosa ‘Bantry Bay’ (roomwit met dieproze), 

• De Italiaanse clematis of Clematis viticella met Rosa ‘New Dawn’ (blauw met lichtroze),  

• Clematis ‘Madame Julia Correvon’ met Rosa ‘Kathleen Harrop’ (rood met zachtroze),  

• Clematis ‘Etoile Rose’ met Rosa ‘Pink Cloud’ (een lieflijk roze getinte combinatie),  

• Clematis ‘Multi Blue’ met Rosa ‘Golden Showers’ (stralend blauw met kanariegeel). ‘Golden 
Showers’ heeft maar heel weinig stekels, wat een groot voordeel kan zijn als de plant over een 
rozenboog of prieeltje wordt geleid. Maar op dat punt wint de roze ‘Zéphirine Drouhin’, een al 
meer dan 100 jaar oude, geurende, rijk bloeiende klimmer zonder ook maar één stekel. Hij staat 
dan ook bekend als de ‘doornloze’ roos.  

 

Zowel clematissen als leirozen groeien graag in de volle zon, hoewel veel clematissen wel wat 
schaduw verdragen. In ieder geval moet de voet van een clematis altijd tegen felle zon worden 
beschermd. Bij rozen hoeft dat niet, maar die hebben er ook geen bezwaar tegen. Plant wat lagere 
struiken of dichte vaste planten in een bijpassende bloeikleur aan de voet. De planten houden van 
humeuze en goed doorlatende grond. Clematissen die in de zomer bloeien kunnen in het voorjaar 
flink worden teruggeknipt. Voorjaarsbloeiende clematissen worden na de bloei gesnoeid. Leirozen 
worden in het voorjaar gesnoeid en bijgeknipt na de bloei. Het zijn rozen die lange, vrij slappe 
takken vormen, die moeten worden aangebonden omdat ze geen echte klimorganen hebben. Rozen 
met de oculatieplek (de verdikking boven de wortels) onder de grond planten en ook clematissen 
diep planten in ruime plantgaten. Verrijk de grond met veel organisch materiaal.   

Bron: MijnTuin.org 

  
 

 
     

 
�  

BuBaO De 
Mozaïek 

 

 Boelarestraat 3 
 9500 Geraardsbergen 
 tel: 054/41 83 50 

Sint-Jozefsinstituut 

“ ’t Karmelieten “ 
 

Karmelietenstraat 57 
9500 Geraardsbergen 

 

tel: 054/41 07 10 – 054/412 412 
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Gezien bij Marc… 
 

“Schrijf daar eens over in het maandblaadje”, 
zei Marc terwijl hij fier wees naar een plant 
die met zijn blauwgrijze bladeren lag te 
blinken in de zon (zie foto hiernaast). 
 

• Algemeen 
Oesterblad of Mertensia (genoemd naar Franz 
Karl Mertens, een Duitse botanist, 1764-
1831) is de naam van deze laagblijvende, 
kruipende vaste plant uit de familie van de 
ruwbladigen (Boraginaceae), Ze groeit op de 
ziltige rotsachtige grond langs de kusten van 
IJsland, Noorwegen, Schotland en Canada. 
Oesterblad (oyster leaves in het Engels) 
dankt zijn naam aan de knapperige eironde 
bladeren, waarvan de zilte smaak sterk doet 
denken aan die van oesters. Vandaar dat 
oesterblad ook wel eens ‘vegetarische oester’ 
genoemd wordt. De plant, die kruipend slechts 20 cm hoog wordt, is zeer winterhard en bloeit van 
juni tot augustus met lichtblauwe bloempjes, die ook eetbaar zijn. Hoewel deze grondbedekker houdt 
van een zoute omgeving doet ze het ook goed in de gewone (rots)tuin op voorwaarde dat ze in de 
zon en op een goed gedraineerde plek staat. Op verschillende plaatsen in Nederland, 
zoals Texel en Zeeland, wordt er met de plant geëxperimenteerd als nieuw landbouwgewas voor 
verzilte akkers (zie verder). 
 

• Culinair 
De bladeren en wortels van oesterblad worden al lang gegeten door de Eskimo's in Alaska. Alle delen 
van de plant kunnen rauw gegeten worden. Maar je kunt ze ook stomen, zodat de smaak, de 
structuur en alle vitamines en mineralen behouden blijven.  
In de zoektocht naar nieuwe eetbare groenten winnen ze aan populariteit omwille van hun hoge 
culinaire waarde. Deze bladeren zijn dan ook geliefd bij de echte keukenliefhebbers die van fijne 
gerechten houden. Het matgrijze blad is als een sieraad op uw bord. Oesterblad past bijzonder goed 
bij alle visgerechten, zeevruchten, oesters, salades, … Zijn specifieke smaak maakt dat je het perfect 
kunt gebruiken voor (gewaagde) smaakcombinaties. Durf maar eens te experimenteren! Laat de zilte 
smaak contrasteren met het frisse van komkommer of met de aardse smaak van truffel en 
paddenstoelen. Gebruik oesterblad als tegenhanger van zoetere producten zoals krab. Verpak die 
krab bijvoorbeeld met wat oesterblaadjes in een rijstblad. 
 

• Vermeerdering 
Bestaande planten zaaien zichzelf uit en kiemen na de winter. Een ideale periode om zelf te zaaien is 
september. De zaden hebben namelijk een ‘koude stratificatie’ nodig om goed te kunnen ontkiemen. 
 

Hierbij aansluitend nog het volgende: 
Lange periodes van droogte, overstromingen en slechte irrigatietechnieken werken toenemende 
verzilting van landbouwgrond wereldwijd in de hand. Verzilting kan in de toekomst mogelijks grote 
gevolgen hebben voor de landbouw en de voedselproductie. Op de Waddeneilanden (o.m. bij het 
bedrijf Salt Farm Texel) lopen er een aantal onderzoeken naar de teelt van zoutminnende planten. 
Zilte groenten zijn goed bestand tegen zoutrijk grondwater (gebieden aan de kust die bij hoog water 
onderlopen met zeewater). Voorbeelden hiervan zijn zeevenkel, lamsoor en zeekraal. Ze geven een 
natuurlijke zoute smaak aan gerechten. 

 
 

Marc en Danielle  
Van Ongeval-Coesens 
Zavelstraat 42    
Geraardsbergen 
 

054 41 41 41 
0497 53 81 27 

 

Import van Zuid-Afrikaanse wijnen 
 

• 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  



Tuinieren_201707 

 

Ze zijn erg gezond en geschikt voor iedereen, zelfs vo
bevatten een grote hoeveelheid ijzer, jodium, eiwitten, calcium, vitamine B1, B12 en vezels.
Men heeft zelfs aardappelen ontwikkeld die geteeld worden op de zilte grond van Texel en bemest 
zijn met zeewier van het wad. 
gedijen op zilte grond (‘Miss Mignonne’ en ‘La Bonnotte’).
Nu zijn zilte groenten nog vrij duur en soms moeilijk te vinden maar er zit veel potentieel in deze planten. 
Misschien is productie op grote schaal binnenkort wel mogelijk en kunnen we 
groenten genieten.  
 

Tips voor de biologische tuinders
 

Hierna een paar tips die ik recent ontdekte. Ik geef ze mee voor wat ze waard want zelf he
nog niet geprobeerd. Laat van u horen indien u hiermee ervaring 
• Om knolvoet te voorkomen kan je koolplanten 

gevuld met schimmelvrije (pot)
• Hoewel de vlier kan getroffen worden door bladlui

bestrijdingsmiddel om de bladluis te vernietigen
bereiden door 1 kg vlierbladeren in 2 liter water te laten trekken gedurende enkele dagen.
De geur van jonge vliertakjes
verdrijven. 

• Een extract van de bladeren
koolvlieg te bestrijden. Rabarber bevat 
bevindt. In de stengels wordt d
worden geoogst. Dit zuur (ook aanwezig in spinazie en zuring)
rabarber. Het oxaalzuur wordt 
wordt opgenomen. Bij een grote inname van oxaalzuur kan dit leiden tot problemen met de 
spieren en de botten en dit vooral bij oudere mensen en kinderen. Ook mensen die last hebben 
van reuma, jicht en nierstenen eten beter geen rabarber. Voor mensen die voldoende gevarieerd 
eten en verder gezond zijn, is de inname van oxaalzuur geen probleem. Je moet trouwens 
behoorlijk wat rabarber eten om er een negatief effect
vitaminen en mineralen zoals ijzer wat goed is tegen bloedarmoede. Vanwege de vele vezels 
heeft de plant bovendien een positieve invloed op de spijsvertering en darmwerking.

 

Opgepast voor een rattenplaag op het vo
 

Nu al wordt er op bepaalde percelen ratten waargenomen. Eens de velden geschoren zal dit aantal 
alleen maar toenemen. Het is dus zaak om deze tijdig te bestrijden! Van 
verwacht dat hij alles in het werk stelt om ‘
(artikel 3 van het Intern Reglement)
Als inwoner van Geraardsbergen kan u, op vertoon van uw identiteitskaart, rattenvergif bekomen in 
het stadsmagazijn in de Gaverstraat.
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