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Volgende activiteiten 
 

- Vrijdag 24 november 2017 om 19h30 in zaal Sint-Bavo, Hoge Buizemont 165 te 
Geraardsbergen: voordracht over “Lees en weet wat je eet” door Tom Walraevens. 
 

Heb jij dat ook wel eens… ? Je staat in de winkel voor een rek met wel 10 soorten ‘boter’ die er 
op het eerste zicht allemaal even ‘gezond’ en ‘kleurrijk’ uitzien en je moet er eentje uit kiezen… 
 

Om het even of toch niet? 
- Waarom is de één zoveel duurder dan de ander? 
- Wat is er dan zo verschillend aan het ene versus het andere merk? 
- Wat zit er eigenlijk in? Van E100 tot E1520… wie kan nog volgen? 
 

Eens je tot een keuze gekomen bent, rijst enkel nog de vraag: is dit nu wel écht oké voor mijn 
gezondheid? 
 

Wel op deze infoavond neemt leerkracht wetenschappen & orthomoleculair gezondheidsconsulent 
Tom Walraevens ons mee doorheen de complexe wereld van allerhande additieven die ons 
voedsel toch zo veel ‘rijker’, ‘voedzamer’ en ‘gezonder’ zouden moeten maken… 
 

Waar kan je best op letten de volgende keer dat je voor het winkelrek vol voedingsmiddelen 
staat? 
- Welke additieven zijn best wel oké en welke zijn beter te vermijden? 
- Welke instanties bepalen en controleren wat wel en niet kan? 
- Wat zijn de mogelijke gevolgen voor onze gezondheid als we ‘zonder bril’ blijven winkelen? 
 

Kortom – een hele kluif – waar iedere aanwezige nog zeer lang zoet zal mee zijn! 
Want, wie ‘leest’ – WEET – wat hij eet! 
 

Iedereen is van harte welkom! Inkom gratis. 
 

- Vrijdag 15 december 2017 om 19h30 in zaal Sint-Bavo, Hoge Buizemont 165 te 
Geraardsbergen: voordracht over “Siergrassen” door Ann Muyldermans. Meer uitleg hierover 
in ons volgend maandblad. Ben je ook benieuwd of er, net als vorig jaar, opnieuw een toetje 
volgt als afsluiter van het jaar? Twijfel niet en kom dat zien! 

 

Fruit, BIJ en jij...? 
 

Op zondag 29 oktober van 10 tot 17h staan het 
koetshuis en het abdijpark in Geraardsbergen de hele 
dag in het teken van bijen, streekeigen groen en 
(fruit)bomen. Het wordt een dag vol boeiende 
activiteiten waarbij ook de onderlinge samenhang 
tussen de bijen als bestuivers en de planten als 
voedselbron aan bod komen. Onze vereniging mag 
hierbij natuurlijk ook niet ontbreken. Bent u nieuwsgierig naar hoe onze Mark onze stand deze keer 
zal opsmukken, breng ons dan zeker een bezoekje.  
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In memoriam 
 

- Op 10 oktober 2017 overleed te Gent de heer Raphaël Mackens, echtgenoot van mevrouw 
Caroline Van Lierde en schoonzoon van Paul Van Lierde, lid van onze vereniging. 

- Op 13 oktober 2017 overleed te Deftinge de heer Antoine Van den Eynde, echtgenoot van 
mevrouw Lieve Vercleyen. Antoine was lid op de groepstuin in de Sint-Martensstraat. 

In naam van alle leden biedt het bestuur aan de families zijn innige deelneming aan. 
 
Arsène is 94 geworden op 20 oktober! 
 

In naam van het bestuur en alle leden van onze vereniging houden we eraan om onze erevoorzitter 
proficiat te wensen met zijn verjaardag. 
 

Terugblik op de voordracht over ‘zelf zaden telen’ 
 

Geen sinecure om van de meer dan honderd pagina’s tellende presentatie van Jos Van Hoecke een 
goede samenvatting te maken. 
 

Beginnen doe ik waarmee onze voordrachtgever geëindigd is. 
‘Uw eigen plantgoed van sjalotten telen’, daar is het immers bij Jos allemaal mee begonnen, lang 
geleden. Geen zaden dus, maar wel het “vegetatief” vermeerderen van een groente. Je neemt het 
plantgoed best niet te groot (maat 28 tot 35 mm) omdat je anders vele kleinere klisters bekomt. 
Klein plantgoed geeft minder klisters maar grotere sjalotten. 
Velen onder ons passen dit ongetwijfeld ook toe met naast sjalot wellicht ook look, 
(poot)aardappelen, …  
 

Misschien komt ook bij jou de drang om eens zaden te winnen van groenten en kruiden. Jos 
verdedigde zijn keuze voor zuiver zaadvast geteelde zaden, met veel zorg en aandacht gewonnen. 
Zij zorgen voor het in stand houden van de biodiversiteit, wat een rijkdom is. 
Ook heel wat goede zaadhuizen besteden veel zorg aan de zaadwinning van biozaden. Enkele 
voorbeelden: Vilmorin, De Bolster, Beau Germe, Somers, Biosana, Bingenheimer, Akelei 
(tuinbouwbedrijf van Greet Lambrecht). 
 

• Zaadvaste rassen versus hybriden 
 

Zaadvaste rassen bevatten de genetische informatie van beide ouders en hun nakomelingen zullen 
sterk op hun lijken, maar kunnen toch onderling verschillen. 
Hybriden ontstaan door zelfbestuiving uit twee ouderlijnen met geschikte, maar verschillende 
eigenschappen. Deze nakomelingen krijgen alle “goede” eigenschappen en kenmerken mee van de 
ouderparen. F1–hybriden zijn de eerste generatie ontstaan uit deze kruising. Ze geven betere 
opbrengsten, hebben een grotere uniformiteit naar kleur, vorm, groei, … Ze zijn wel duurder in 
aanschaf. Zaad nemen van een F1–hybride is mogelijk, maar heeft geen zin met het oog op het in 
stand houden van het ras. 
 

• Eenjarige versus tweejarige planten 
 

Eenjarige planten voltooien hun levenscyclus binnen hetzelfde seizoen: van plant tot vrucht en zaad 
vóór de winter. Bv. Sla, spinazie, bonen, basilicum. Om deze zaden te oogsten zijn er (relatief) 
weinig problemen. 
Tweejarige planten groeien gedurende het eerste jaar en vormen zaad in het tweede jaar. Ze hebben 
een koudeperiode nodig om de groei van de bloemstengel op gang te brengen. Het door kou 
beïnvloeden van groeiprocessen, zoals de kieming van bepaalde koudebehoeftige zaden en het laten 
overgaan van tweejarige planten in het generatieve stadium (aanleg van bloemen) noemt men 
‘vernalisatie’. Vernalisatie vindt doorgaans plaats bij temperaturen tussen de 0° en 10° C (beter nog 
tussen 0° en 3° C). 
� Let op: sommige planten schieten al door in het eerste jaar. Deze niet oogsten want de kans is 

groot dat deze ook ‘vlugge schieters’ zullen geven. 
  

  
 

 
     

 
�  

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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� Werkwijze: 
o Tweejarige groenten zoals wortelen, uien, prei, rode biet, schorseneer… rooien in de herfst. 

Koel bewaren. 
o Uitzetten in de late winter of het vroege voorjaar (januari – maart). Ze zullen opnieuw wortel 

schieten, uitgroeien en zaad produceren. 
 

• Het verhaal van zelfbestuivers en kruisbestuivers. 
 

Zelfbestuiving (autogamie): hier wordt het stuifmeel van de meeldraden overgebracht naar de 
stempel van dezelfde bloem. Zaadteelt bij zelfbestuivende gewassen geeft ‘in theorie’ minder 
problemen. Bedenk echter dat 100 % zelfbestuiving niet bestaat, er is altijd een klein percentage 
kruisbestuiving. Voorbeelden van zelfbestuivers zijn:  
- Bladgewassen: sla, andijvie (composieten) 
- Vruchtgewassen: tomaat, paprika, aubergine (nachtschadigen) 
- Wortelgewassen: schorseneer (composieten) 
- Peulgewassen: erwten, boontjes, sojaboon (vlindergewassen). 
- Kruiden: basilicum 
 

Enkele tips: 
� Teelt enkel verder met de mooiste, sterkste en beste planten. Selecteer op grootte, kleur, vorm 

en gezondheid. 
� Zaadteelt wordt best genomen van de eerste zaai (betere kans op goede afrijping van de zaden 

en minder kans op schimmelaantasting). 
� Zorg voor goede droge en harde zaden. 
� Vernieuw toch om de 5 tot 7 jaar omdat een achteruitgang naar opbrengst en kwaliteit 

onvermijdelijk is. 
� Opgelet bij het zaad winnen van twee verschillende soorten bv staakboon en stamslabonen. Deze 

kunnen kruisen indien te dicht bij elkaar (ik kan ervan mee spreken). Hun eigenschappen raken 
gemengd (bv. een stamslaboon die plots gaat klimmen). De planten waarvan de zaden worden 
genomen afdekken met gaasdoek kan een oplossing zijn. Het doek wel wegnemen eens de 
bloemen afgespeend zijn om te hoge luchtvochtigheid (gevaar op schimmels) te vermijden. Bij 
zaadteelt van hoge staakboontjes snoeien na de 8ste bloem (kop uitknippen). 

 

Kruisbestuiving: het stuifmeel komt door insecten en de wind terecht op de bloem van een andere 
plant van dezelfde soort. Het is moeilijk controleerbaar of er nog dezelfde planten in bloei staan in de 
omgeving (minder dan 1 km) waar jij zelf aan zaadwinning doet. Minimaal zijn er twee planten nodig 
voor zaadproductie, maar neem minstens 10 planten of liefst meer. Meerdere planten zijn nodig om 
te vermijden dat de raseigenschappen verloren gaan. Planten welke behoren tot zelfde familie 
kunnen zich met elkaars stuifmeel bevruchten. Dit is geen kruising meer, maar verbastering. Kolen 
zijn daar zeer gevoelig voor alsook de komkommerfamilie. Bij kruisbloemigen (kolenfamilie) is het 
verlies van raseigenschappen groot. Daarom per jaar maar zaad van één ras van een 
kruisbestuivende groente winnen. Een strenge selectie is noodzakelijk om de homogeniteit zoveel 
mogelijk te behouden. Daarom moet elke nieuwe generatie planten streng worden gecontroleerd op 
eigenschappen. 
 

Kruisbestuivers (met de hulp van insecten) 
- Bladgewassen: groenlof, roodlof, veldsla, selder, peterselie, prei, tuinkers, alle koolgewassen 
- Wortelgewassen: alle schermbloemigen, witloof, lookfamilie 
- Vruchtgewassen: komkommerfamilie zoals pompoen en augurk 
- Peulgewassen: labboon 
 

Kruisbestuivers (met de hulp van de wind) 
- Nieuw – Zeelandse spinazie, Warmoes, Suikermaïs, Rode biet. 

 
 

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  
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- Spinazie: is een speciale: deze groente is tweehuizig en er moeten zowel mannelijke als 
vrouwelijke bloemen op het veld staan om zaad te kunnen kweken. Mannelijke planten bloeien 
het eerst. Laten staan tot de vrouwelijke planten ook gaan bloeien (in de oksels). Het zaad 
oogsten als de vrouwelijke plant afsterft en het zaad rijp is (opgelet voor vogels!). 

 

• Zaden oogsten en bewaren. 
 

Oogsttijd valt bijna steeds in de maanden september, oktober en uitzonderlijk tot half november. 
Niet te vroeg oogsten want dit is nadelig voor de kiemkracht en doet het zaad trager of niet 
opkomen. Alleen goed afgerijpt zaad (hard, typische kleur, opengaan van de zaaddozen) komt in 
aanmerking om te bewaren. Om het vallen van het zaad door het opengaan van de zaaddozen te 
vermijden is een gaas of kous nuttig om de zaden op te vangen. 
Bewaring. 
Het nadrogen van de zaden gebeurt best geleidelijk om beschadiging van het zaad te voorkomen. 
Koel en droog bewaren in een papieren (eventueel kiembeschermende) verpakking. 
 

Wanneer Yacon en Bataat oogsten? 
 

• Yacon 
 

Yacon laat je groeien tot de eerste vorst optreedt omdat tot die tijd het 
knolgewicht nog steeds toeneemt. Bij de eerste nachtvorst zullen de 
bladeren zwart worden (net zoals bij dahlia’s). De groei van de knollen 
stopt dan maar zelf zijn ze nog niet aangetast. Het rooien moet 
voorzichtig gebeuren want de grote knollen zijn erg breekbaar. Je kunt 
de bladstengels inkorten tot een twintigtal cm boven de grond om nog 
een zekere grip over te houden. Dan verwijder je in een ruime cirkel 
rond de plant de grond om ze vrij te maken. Met een riek probeer je het 
geheel te lichten en uit de grond te trekken. Eventueel afgebroken 
knollen moeten apart uitgegraven worden. 
Na het rooien zie je duidelijk de twee soorten knollen: naast de 
‘broedknollen’ (bovenaan) de heel wat grotere ‘consumptieknollen’ (zie 
foto). Beide types knollen kunnen heel goed bewaard worden (tot in de 
vroege lente). Zorg ervoor dat ze vorstvrij blijven en niet kunnen 
uitdrogen (fris en licht vochtig dus). Dit kan bijvoorbeeld in kisten met (licht vochtig) turf, zowat 
vergelijkbaar met het opbergen van dahliaknollen. 
 

• Bataat 
 

Ook bataat heeft geen probleem met wisselvallig weer: zolang de temperatuur hoog genoeg is, zal 
de loofontwikkeling navenant zijn. Ze kunnen zeker tot oktober blijven staan. Grote knollen kunnen 
eventueel tussendoor geoogst worden vanaf september. Verwijder zeer voorzichtig de aarde aan de 
zijkant van het plantbed en neem de grootste knollen weg zonder de plant zelf te beschadigen. Dek 
het plantbed weer toe. Op die manier kan je verder gaan tot de definitieve rooi. Rek het groeiseizoen 
zoveel mogelijk zodat de knollen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Vóór de eerste nachtvorst 
moeten ze allemaal wel geoogst zijn. Verwijder het bladerdek en begin aan de rand van het plantbed 
met het uitgraven van de knollen en de plant. Beschadig de knollen niet, deze kunnen snel ziek 
worden en de rest van de oogst aantasten. Wrijf ze voorzichtig schoon, verwijder kleine worteltjes en 
leg ze naast elkaar in een kistje of bakje. Gooi ook de kleinste niet weg want die zijn nog het 
lekkerst. 
Om ze echt lekker zoet te krijgen, moeten bataten nog rijpen. Dat doe je door ze in een warme 
omgeving te leggen. Het zetmeel dat in de knollen aanwezig is, wordt in die periode omgezet in 
suiker wat bevorderlijk is voor een lange bewaring. Daarna kunnen ze droog nog maanden worden 
bewaard in een donkere ruimte bij een temperatuur rond de 15°C, best op een plek waar de 
luchtvochtigheid relatief hoog is. Om uitdroging bij een lage luchtvochtigheid te vermijden kan je de 
knollen in papieren zakken bewaren. 

HEDENDAAGSE 

NATUURLIJKE TUINEN 
 

WATERMOLENSTRAAT 17,  

9572 SINT-MARTENS-LIERDE (LIERDE) 

054/42.35.27  0499/42.26.51 
 

ANNMUYLDERMANS@SCARLET.BE 
 

WWW.TUINARCHITECT-ANN-MUYLDERMANS.BE 
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Het geheim achter het succes van onze spaghettiavond … 
 

De zaal was opnieuw volgelopen voor onze 
spaghettiavond op 14 oktober. Het bestuur dankt 
u van harte voor uw talrijke aanwezigheid! 
Deze avond zou echter niet mogelijk zijn zonder 
de bereidwillige en vakkundige inzet van onze 
kok van dienst Jan Van De Walle en het 
engagement van heel wat bereidwillige 
(bestuurs)leden. Jan en ook Guy Dauwe 
(barbecue in mei) werden dan ook terecht 
bedacht met een passende attentie. In naam van 
het bestuur hartelijk dank aan alle medewerkers 
voor de vlotte bediening en de voorafgaande 
voorbereiding van deze succesvolle avond. Op de 
foto de laureaten van de hofprijskamp samen 
met de voorzitter. 
 

De ‘trots’ van de ‘meester’ 
 

Het gewestbestuur van de regio Aalst – Ninove – Geraardsbergen, onder voorzitterschap van Willy 
D’Hondt, kan met fierheid terugblikken op een geslaagd jaarlijks evenement, dat plaats vond op 
zondag 15 oktober 2017. 
Zo was er in de voormiddag een bezoek gepland 
aan de stadstuin van Willy Keymeulen in Aalst. 
Langs een aangename groene inkom bereik je de 
verrassende tuin van Willy en Nora, een oase 
van rust in het midden van het drukke 
stadscentrum van Aalst. De ‘meester-tuinman’ 
nam ons mee op ontdekking doorheen zijn groen 
paradijs, terwijl de uitleg met bijhorende 
verhalen als een spraakwaterval over ons heen 
vloeide. Waar het hart van vol is, … nietwaar? 
Gazon, siertuin en de moestuin met het kleinfruit 
vloeien naadloos in elkaar over. Willy onderhoudt 
zijn tuin met aandacht voor ecologisch ‘kringloop’ 
tuinieren, zoals het een goede compostmeester betaamt. En, omdat zo een tuin nu eenmaal veel 
arbeid vraagt, past hij ook arbeidsbesparende hulpmiddelen toe, zoals mulchen met gazonmaaisel en 
haksel uit de eigen tuin.  

De trots van deze ruime stadstuin is natuurlijk de 
zeldzame en unieke collectie van moerbeibomen. De 
zwarte moerbei (Morus nigra L.) heeft de grilligste 
stam maar de beste bes! Vooral het uitgebreide en 
gevarieerde aantal van de witte moerbei (Morus 
alba L.) is opmerkelijk. En daar is een reden voor: 
de witte moerbei is de oudste en bezit de langste 
geschiedenis. Lang vóór Christus was hij in China al 
heel bekend voor de kweek van zijderupsen (Bombix 
mori), die zich tegoed doen aan de bladeren van de 
witte moerbeiboom en zo zorgen voor de prachtige 
natuurzijde. Dit eeuwenoud gebeuren: van eitje, 
zijderups, cocon tot zijdevlinder én de zijden draad 
kan je op video bewonderen in een kleine primitieve 
zijderupsenkwekerij, ondergebracht in een knus 
tuinhuisje. 
 

Voor wie er meer wil over weten verwijs ik graag 
naar de website: http://www.moerbeiboom.be/index.html. 
 

Bericht aan de leden van de groepstuinen 
 

De leden die nu al beslist hebben dat ze volgend 
jaar hun perceel niet verder wensen te gebruiken, dienen dit zo snel mogelijk te melden. Dit gebeurt 
bij voorkeur telefonisch bij de voorzitter André Depelseneer (054/411906). U kunt natuurlijk ook de 
tuinverantwoordelijken aanspreken of een mailtje sturen naar: volkstuinen.gbergen@gmail.com. 
En het spreekt voor zich dat het perceel in een onberispelijke staat (geen onkruid, geen afval, …) 
moet achtergelaten worden. Het bestuur dankt u alvast voor uw medewerking. 
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Spruitjes zijn echte gezondheidsbommetjes
 

Deze ‘baby’s’ onder de kolen zijn vaak niet erg geliefd 
heeft vaak te maken met de geur die 
lang kookt dan beginnen ze te ruiken naar rotte eieren. Dit heeft 
zit. En laat zwavel, dat ook o.m. in waterkers, 
rodekool zit, nu net een belangrijk mineraal zijn voor ons lichaam. Het doet je huid stralen, je ogen 
schitteren en geeft een glanslaagje aan je haar en nagels. Het bevordert de opname van de 
nutriënten uit de voeding en het heeft een sterk ontgiftende werking. Het helpt bij de vorming van 
detoxenzymen die de afvalproducten neutraliseren in het bloed en het lymfesysteem en 
ondersteunen aldus de lever. 
• Door spruitjes, al dan niet gesneden, kort te stomen 

gezonde manier klaar, met behoud van 
smaak, bv. met olijfolie, vers citroensap, geraspt

 

Op het tuinprogramma 
 

• Groenbemester zaaien. Op de 
groenbemester (bv. winterrogge) zaaien. De voorbije week heb ik het zelf
phacelia te zaaien. Meer dan
respecteren. Maar wat is er nog normaal: officieel is het al een maand herfst, maar daar was de 
voorbije week weinig van te merken. Ik herinner me ook n
gevroren heeft met Allerheiligen. Dus duimen maar 
aanhouden, moet kunnen... 
staat de groenbemester al mooi boven.

• Look planten. Tot half november kan je 
plantgoed) en ook een paar rijtjes winterajuin (Shakespear)
laatste wel een maand vroeger, maar 
te vermijden. 

• Bloembollen planten. Ik moet ook nog 
het voorjaar na het afsterven van het loof 
ontbraken. Ik had dit in jaren nie
variëteiten stilaan verdwijnen als je ze niet rooit en andere jaar na jaar weer te voorschijn 
komen. Verder heb ik in de siertuin nog een aantal vaste planten te scheuren en te verplaatsen. 
De grond is nog warm genoeg en de planten hebben nog ruim de tijd om nieuwe wortels aan te 
maken voor de winter eraan komt.

• Verder oogsten. Dankzij de 
we nu onze dikste knolvenkel van het jaar gekweekt.
al mooie oogstklare wortels
zeker voor pastinaak, schorseneer en de typische wintergroenten (prei, spruiten, savooien, …).

• Fruitbomen verzorgen. Breng rond de stammen van de 
fruitbomen een lijmband aan tegen het vleugelloze 
wijfje van de wintervlinder. Deze klimmen langsheen 
de stam omhoog om op de takken honderden eitjes af 
te zetten. De rupsen die in maart uit de eitjes komen 
voeden zich met de bladeren

• Herfst is opruimtijd. Haal afgevallen bladeren van het 
gazon en verwerk ze eenvoudig tot bladaarde. 
gazon de laatste maal in geen geval te kort
Ook afgevallen fruit kan je beter verwijderen. 
het fruit dat nog niet te ver gerot 
leg de rest op een plaats in de tuin waar zowel vogels 
als egels er ten volle van kunnen genieten
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Spruitjes zijn echte gezondheidsbommetjes 

aby’s’ onder de kolen zijn vaak niet erg geliefd bij kleine (en grote) kinderen. Deze aversie 
heeft vaak te maken met de geur die (verkeerd) klaargemaakte spruiten verspreiden. Als je ze te 
lang kookt dan beginnen ze te ruiken naar rotte eieren. Dit heeft te maken met 
zit. En laat zwavel, dat ook o.m. in waterkers, knoflook, rucola, radijsjes, broccoli, bloem

nu net een belangrijk mineraal zijn voor ons lichaam. Het doet je huid stralen, je ogen 
nslaagje aan je haar en nagels. Het bevordert de opname van de 

nutriënten uit de voeding en het heeft een sterk ontgiftende werking. Het helpt bij de vorming van 
detoxenzymen die de afvalproducten neutraliseren in het bloed en het lymfesysteem en 

Door spruitjes, al dan niet gesneden, kort te stomen (een vijftal minuten) maak je ze
gezonde manier klaar, met behoud van alle nuttige voedingsstoffen. Afwerken kan naar eigen 
smaak, bv. met olijfolie, vers citroensap, geraspte knoflook en een beetje nootmuskaat.

(Gelezen in ‘Het Laatste Nieuws’)

de vrijgekomen percelen kan je nog tot half november een geschikte 
groenbemester (bv. winterrogge) zaaien. De voorbije week heb ik het zelf

Meer dan één maand te laat als je de aanbevolen zaaiperiode 
aar wat is er nog normaal: officieel is het al een maand herfst, maar daar was de 

voorbije week weinig van te merken. Ik herinner me ook niet meer wanneer het nog eens 
gevroren heeft met Allerheiligen. Dus duimen maar dat vooral de zachte na

... Op een perceel, dat ik pas een tiental dagen geleden ingezaaid heb, 
staat de groenbemester al mooi boven. 

Tot half november kan je nog look planten. Ik heb dat vorige week gedaan (eigen 
plantgoed) en ook een paar rijtjes winterajuin (Shakespear) geplant. De vorige jaren 
laatste wel een maand vroeger, maar dan werd hij nog fel belaagd door de vlieg. Ik hoop dat nu 

moet ook nog tulpen terug aan de grond toevertrouwen
het voorjaar na het afsterven van het loof gerooid omdat er na amper één

in jaren niet meer gedaan en het blijft mij verbazen 
variëteiten stilaan verdwijnen als je ze niet rooit en andere jaar na jaar weer te voorschijn 

in de siertuin nog een aantal vaste planten te scheuren en te verplaatsen. 
s nog warm genoeg en de planten hebben nog ruim de tijd om nieuwe wortels aan te 

maken voor de winter eraan komt. 
ankzij de gunstige weersomstandigheden (voldoende vocht en zacht) 

we nu onze dikste knolvenkel van het jaar gekweekt. Ook de wat laat gezaaide rammenas heeft 
al mooie oogstklare wortels. Wortelen en knolselder kunnen nog even blijven staan. Dat geldt 

schorseneer en de typische wintergroenten (prei, spruiten, savooien, …).
Breng rond de stammen van de 

fruitbomen een lijmband aan tegen het vleugelloze 
wijfje van de wintervlinder. Deze klimmen langsheen 
de stam omhoog om op de takken honderden eitjes af 
te zetten. De rupsen die in maart uit de eitjes komen 

bladeren. 
afgevallen bladeren van het 

gazon en verwerk ze eenvoudig tot bladaarde. Maai het 
de laatste maal in geen geval te kort (5 à 6 cm). 

Ook afgevallen fruit kan je beter verwijderen. Verwerk 
het fruit dat nog niet te ver gerot of opgegeten is en 
leg de rest op een plaats in de tuin waar zowel vogels 
als egels er ten volle van kunnen genieten. 
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bij kleine (en grote) kinderen. Deze aversie 
klaargemaakte spruiten verspreiden. Als je ze te 

te maken met de zwavel die erin 
knoflook, rucola, radijsjes, broccoli, bloem- en 

nu net een belangrijk mineraal zijn voor ons lichaam. Het doet je huid stralen, je ogen 
nslaagje aan je haar en nagels. Het bevordert de opname van de 

nutriënten uit de voeding en het heeft een sterk ontgiftende werking. Het helpt bij de vorming van 
detoxenzymen die de afvalproducten neutraliseren in het bloed en het lymfesysteem en 

(een vijftal minuten) maak je ze op een 
alle nuttige voedingsstoffen. Afwerken kan naar eigen 

e knoflook en een beetje nootmuskaat. 
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groenbemester (bv. winterrogge) zaaien. De voorbije week heb ik het zelfs nog aangedurfd om 
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