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Volgende activiteiten
•

Vrijdag 26 januari 2018 om 19h30 in zaal Sint-Bavo, Hoge Buizemont 165
Geraardsbergen: voordracht over “Opstellen van een tuinplan” door Herman De Waele.

te

‘Winterstop in de tuin’: een uitstekend moment om ons tuinplan onder de loep te nemen, hierbij
rekening houdend met de resultaten van vorig seizoen en de rassenkeuze van zaden en planten.
Immers, is een tuinplan niet de eerste, meest belangrijke stap om ziekten en plagen in een tuin
te ontlopen? Bovendien mag een goed plan niet ingewikkeld zijn.
Onze lesgever zal het tuinplan bespreken zoals dat bij hem ontstaan is, door en met jaren
ondervinding. Planten groeperen en laten opvolgen in de tijd is noodzakelijk om de zeven plagen
van Egypte te ontlopen. Het groeperen van de planten is bovendien ook nodig om gemakkelijk
op de juiste wijze te kunnen bemesten of juist niet te bemesten.
Een goed tuinplan is de basis van een succesvolle ecologische groentetuin en het is NOOIT te laat
om hiermee te starten! Iedereen welkom, ingang gratis.
•

Vrijdag 16 februari 2018 om 19h30 in zaal Sint-Bavo, Hoge Buizemont 165 te
Geraardsbergen: voordracht over “Kweek de lekkerste tomaat van de straat” door Guy De
Kinder.
Niets is zo lekker als tomaten van eigen kweek! Er is een groot verschil in smaak tussen een
tomaat uit uw eigen tuin en een gekochte tomaat. Om de smaak en de trots zou u uw eigen
tomaten moeten telen. Met zachte hand, geduld en veel liefde gezaaid en geplant, verzorgd en
gerijpt, staan ze garant voor een topresultaat: de lekkerste tomaat van de straat. Biologisch
kweken is niet alleen gezond, maar zorgt ook voor een lekkere, volle smaak.
En welke kleur mag het zijn? Niet noodzakelijk "zo rood als een tomaat": gewoon zongeel maar
het kan ook blauw, donkerrood tot bruin, zelfs zwart zijn, ieder met zijn eigen apart smaakje…
En welk formaat mag het zijn? Grote, ronde vlezige soeptomaten, bijdehandse trostomaten of
kleine desserttomaatjes? Keuze en mogelijkheden te over, voor elk wat wils!
Meer nog, het hoeft niet uit uw tuin te komen, de teelt kan ook perfect op uw terras in potten.
Bovendien vergen ze niet zoveel werk, alleen het goede oog en af en toe een kleine
noodzakelijke ingreep.
Gewezen lesgever in de tuinbouwschool, “Guy De Kinder“ deelt met ons zijn jarenlange
ervaringen. Wij beginnen onze tomatencultuur met de Z van zaaien… Alle knepen van het vak
worden tijdens deze voordracht meegegeven! Hij zal ons ook wat trucjes aanleren om tot een
oogstzeker resultaat te leiden.
Iedereen welkom, ingang gratis.



AANDACHT voor de CLUBREIS: de uiterste datum voor de inschrijving op onze clubreis van
2018 is 10 februari of tot volzetting van de gereserveerde kamers (er zijn slechts 22 kamers
per reis). Op de laatste 2 bladzijden verneemt u er alles over: het getailleerd programma en hoe
u zich kan inschrijven voor deze welgevulde tweedaagse, waarvan we hopen dat ze u kan
bekoren.
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Verder op de agenda in 2018
Hierna een beknopt overzicht van de volgende geplande activiteiten:
•
•
•
•
•
•

Vrijdag 16 en zaterdag 17 februari 2018: bedeling van de groepsbestellingen.
Vrijdag 16 maart 2018: voordracht over ‘Darmflora’ door Prof. De Looze Danny. Deze
voordracht zal doorgaan in het Arjaantheater.
Vrijdag 13 april 2018: voordracht over ‘Kruiden’ door Sabine De Coninck.
Zondag 20 mei 2018: opentuin- en ruildag op het volkstuinpark Sportkring.
Zaterdag 26 en zondag 27 mei/ 02 en 03 juni 2018: clubreis (zie blz. 5 en 6)
Zondag 24 juni 2018: wandeling en barbecue.

In memoriam
Op 12 december 2017 overleed te Geraardsbergen de heer Lucien Broodcoorens, weduwnaar van
mevrouw Magda Mencke. Lucien was bestuurslid van onze vereniging van 1986 tot 2012.
In naam van alle leden biedt het bestuur aan de familie zijn innige deelneming aan.

Hernieuwing lidmaatschap (laatste oproep!)
Hartelijk dank aan alle leden die hun lidmaatschap al hernieuwd hebben. Aan hen, die dit nog niet
gedaan hebben en lid wensen te blijven, vragen we om dit vóór eind januari in orde te brengen. Zo
niet wordt u van de ledenlijst geschrapt.
Ter herinnering: u wordt lid van onze vereniging door contante betaling of storting van het vereiste
bedrag op rekeningnummer BE29-0010-4554-0364.
Het lidmaatschap voor particulieren bedraagt 11 €
•
Voor een tuintje in de Sint-Martensstraat betaalt u 17 €
•
Voor een tuintje op Sportkring betaalt u 15 €
•
Voor een tuintje, waarop een tuinhuis van de vereniging staat, betaalt u jaarlijks 25 € huurgeld
•
Voor een abonnement op het magazine “Tuinhier” (met lidkaart Tuinhier) betaalt u 14 €.
•
Graag herinneren we er u aan dat u, op vertoon van uw lidkaart van Volkstuinen Geraardsbergen,
korting krijgt in volgende handelszaken: Brico (Astridlaan 68, 10%), Dauwe Guy (Zikastraat 94, 10
%), Flora (Edingseweg 365, 10 %), Tuin & Machines (Astridlaan 170, 10 %).

De stad Geraardsbergen organiseert
De milieudienst Geraardsbergen (054/43 44 41, milieu@geraardsbergen.be) meldt ons dat de stad
Geraardsbergen, in samenwerking met ILvA en Vlaco vzw., een infoavond organiseert over
“Thuiscomposteren in een notendop”.
Wist je dat compost krachtvoedsel is voor de bloemen, planten en bomen in je tuin? En dat je
compost zelf kunt produceren door uw groente-, fruit- en tuinafval thuis te composteren? Je tuin
krijgt niet enkel een vitaminekuur maar je bespaart er afval en dus geld mee. Bovendien houd je de
duurzame kringloop in stand.
Weet je niet hoe je eraan begint? Wat wel en niet te composteren? Of welk systeem je best gebruikt?
Mis dan zeker deze eerste bijeenkomst niet, waarin je de basis van het composteren leert.
Deel 1: ‘infosessie over thuiscomposteren’ op woensdagavond 28 februari 2018 (20u-22u)
Waar: Parketzaal van De Spiraal, Zakkaai 29 te 9500 Geraardsbergen
Deel 2: ‘praktijk van het composteren’ op zaterdagvoormiddag 3 maart 2018 (10u-12u)
Waar: Demoplaats thuiscomposteren aan de rand van het Abdijpark van Geraardsbergen
(ingang achteraan parking shoppingcenter Denderland – Zonnebloemstraat)
Tijdens de praktijksessie ga je zelf aan de slag. Dankzij de deskundige begeleiding van een ervaren
Vlaco-lesgever krijg je het thuiscomposteren onder de knie. Hoe zit een doeltreffende compostbak in
elkaar? Hoe belucht je de inhoud van een compostvat? Hoe werk je met bakken? Hoe kun je zelf de
kwaliteit van je compost bepalen?
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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

Voordracht over siergrassen door Ann Muyldermans
Tuinarchitecte Ann Muyldermans had het in haar inleiding over het toenemend
succes van de siergrassen in de huidige siertuinen. Niet alleen vragen ze
minder onderhoud, door de grote verscheidenheid zijn er ook heel wat
toepassingen mogelijk, zoals:
integratie in de vaste plantenborder (vb. de open tuin van Roularta)
prairietuin: ook een voorbeeld van een combinatie van vaste planten met
grassen: vb. Echinacea met Pennisetum, Verbena, Liatris, Eupatorium,
Helenium met bv. Stipa
teelt in bloembakken (water geven in de zomer!)
Een overzicht van de siergrassen op basis van hun indeling (familie) en hun
eigenschappen:
•
POACEAE: dit zijn de echte grassen, waartoe ook ons gazongras en de
granen behoren, maar ook bamboe en de vele siergrassen
•
CYPERACEAE: cypergrassen (bv. Carex)
•
JUNCACEAE: de ‘russenfamilie’ (Juncus= Rus) en de veldbiezen (Luzula)
Eenjarige grassen (zoals bv. Briza maxima) sterven ‘s winters af en komen niet meer terug. Hierbij
aansluitend kunnen we de niet-winterharde grassen vermelden: ze verdragen geen vorst en zijn dus
meestal ook eenjarig in ons klimaat (maar zijn wel doorlevend in warme streken, vb. Pennisetum
advena ‘Rubrum).
Doorlevende en winterharde siergrassen kunnen bladverliezend of groenblijvend zijn. Voorbeelden
van deze laatste zijn:
Festuca glauca met blauwgrijs blad is, net als lavendel, een echte zonneklopper (warm gras,
bloeit tijdens/na de zomer)
Carex foliosissima ‘Irish Green’
Luzula nivea (met witte bloempjes) is dan weer een voorbeeld van een koud gras (bloeit vóór de
zomer), doet het goed in combinatie met Hosta
Festuca mairei is half-groenblijvend (best volledig afknippen)
Naar groeiwijze onderscheiden we: polvormend (vb. Pennisetum alopecuroides) of uitlopervormend
(vb. Hakonechloa macra).
Naar standplaats toe kunnen we vermelden:
Vochtig (tot nat): vb. Juncus effusus ‘Spiralis’
Droog (zandgrond): duinen- of helmgras, vb. Ammophila arenaria
Schaduw (of ook ‘zon + vochtig’, denk aan hosta): vb. Carex pendula (zaait uit!)
Zon: vb. Miscanthus sinensis ‘Gracillimus’, Panicum virgatum ‘Northwind’
Waarop letten bij het planten?
Grond onkruidvrij maken en (eventueel) humus toevoegen in het plantgat. Zorg dat de kluit
voldoende vochtig is vooraleer het siergras te planten. Na het planten regelmatig water geven (ook
in droge zomers).
Bemesting?
Siergrassen hebben alleen in arme, zanderige grond bemesting nodig. NOOIT op klei/leem, want
anders gaan ze te hard groeien waardoor er meer kans is dat ze omvallen en weinig of niet bloeien.
Een uitzondering hierop vormt ‘Imperata cylindrica ‘Rubra’. Een geschikte meststof is een
(najaars)gazonmeststof (weinig N, veel K), maar wel toedienen in de lente. NOOIT in de herfst!
Onderhoud?
Niet-groenblijvende grassen best pas knippen na de winter. Ze behouden zo hun natuurlijke
bescherming tegen vorst en wind en zorgen voor mooie wintersilhouetten. Snoeiafval kan je als
mulch tussen de grassen aanbrengen. Oudere pollen uitgraven en splitsen en de frisse jeugdige
delen (aan de buitenkant) opnieuw planten.
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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

Tuinwens
Elke nieuwe kalender biedt nieuwe perspectieven.
perspectieven Als we iets kunnen afsluiten, dan is het
gemakkelijker om ons te richten op nieuwe uitdagingen. Moge voor u als tuinliefhebber de
mislukkingen van vorig
g jaar een uitdaging vormen voor dit jaar!
Ik wens u dan ook toe: durf om iets nieuw te proberen,, doorzettingsvermogen als het even tegenzit,
creativiteit en wijsheid om de natuur te snappen en daarop in te spelen.
En dit alles in goede gezondheid om veel plezier aan het tuinieren te beleven!

Geen zon, maar toch kleur in de tuin
De voorbije maand was één van de somberste decembermaanden sinds (weerkundige) geheugenis.
En ook het nieuwe jaar startte grijs en somber. Terwijl ik dit schrijf, komt de eerste zonnige dag van
het jaar de titel van mijn stukje wat ontkrachten: hij bestaat dus nog, die gele bol. Logischerwijze
bleef de vorst tot nu dan ook achterwege, we kregen herfstweer met veel regen en wind in de plaats.
Toch bekent de tuin al kleur en dat is uiterst welkom in deze sombere dagen.
dagen Kleur fleurt de boel
niet alleen op, het zet ook aan tot actie! Bent
ent u al gestart? Ik wel! Ik heb de voorbije week ajuin
(Balstora, type Rijnsburger)
ijnsburger) en prei (Dana, zaadvast ras) in bak gezaaid.
Winterbloeiers brengen
n kleur in de tuin
Bij de winterbloeiers denken we in de eerste plaats aan de toverhazelaar
toverhazelaar (Hamamelis) en de
winterjasmijn (Jasminum nudiflorum).
nudiflorum) Ze bloeien aan de kale takken, waardoor hun bloemen extra
goed opvallen. De meeste toverhazelaars geuren ook nog eens heerlijk. De bloei begint al in
december en kan doorgaan tot maart. Zowel toverhazelaars als winterjasmijn hebben graag
voldoende groeiruimte en gedijen het best in pH-neutrale
neutrale of zelfs iets zure grond. Om die reden geef
je hen best geen kalkhoudende
nde meststoffen. Ze vragen verder weinig onderhoud. Toverhazelaars
worden ook best niet (te veel) gesnoeid, want dit gaat ten koste van de bloei. Voor beide geldt dat
de bloei het rijkst is wanneer ze in volle zon staan.
Toverhazelaars (Hamamelis) in geuren en kleuren
Er zijn drie belangrijke soorten toverhazelaars:
de Japanse toverhazelaar (Hamamelis
Hamamelis japonica),
japonica), met gele, lichtgeurende bloemen.
bloemen Hij kan heel
hoog worden (wel 5 m) en zelfs een kleine boom met dunne takken vormen. Het blad van deze
grote soort verkleurt in het najaar prachtig bronsgeel.
de
e Chinese toverhazelaar (Hamamelis
(
mollis) blijft kleiner (tot 3 m), maar heeft tijdens het
groeiseizoen groter blad. De grotere, sterker geurende bloemen zijn op hun top in januari.
De kruisingen tussen deze twee
t
soorten (Hamamelis × intermedia),
), waarvan er tientallen
cultivars bestaan (met kleine variaties qua bloeitijd maar een rijke keuze aan bloemkleuren).
bloemkleuren
Enkele voorbeelden: ‘Arnold Promise’ bloeit donkergeel, ‘Diane’ rood, ‘Jelena’ bruinoranje,
‘Orange Peel’
el’ lichtoranje, ‘Pallida’ zwavelgeel, ‘Ruby Glow’ bruinrood en ‘Orange Beauty’
oranjegeel.
Ze vormen allemaal de bekende spinachtige bloemen die tijdens vorst even ‘de adem inhouden’,
maar daarna weer vrolijk verder bloeien. Deze toverhazelaars worden via de wind bestoven. Van de
meeste cultivars verkleurt het groene blad in het najaar rood, oranje of geel voor het afvalt.
(Wordt vervolgd…)
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CLUBREIS VOLKSTUINEN 2018 – LANAKEN (B) / ARCEN (NL)
Tweedaagse reis met keuze tussen:
•
Zaterdag 26 en zondag 27 mei (reis A)
•
Zaterdag 2 en zondag 3 juni (reis B)
Gezien het succes van de clubreis naar Hoog-Normandië in 2017, hebben we terug gekozen voor een
dubbele datum en deze keer voor een tweedaagse, om meer mensen de kans te geven om mee te
gaan.

HET

P R O G R A M M A:

Zaterdag:
•

•

•

•

•

•

Vertrek met ‘BUS 4 YOU’ om 7u stipt op de parking a. d. kerk St.-Macarius te Nederboelare
(de Reep) met parkeermogelijkheid ter plaatse of op de parking 50m hoger in de straat. We
rijden richting LANAKEN met ontvangst op het kasteel PIETERSHEIM, eens de residentiële
woning van prins Xavier de Merode, voor een geurige kop koffie met een stukje gebak.
Daarna worden wij rond 10u30 opgewacht door de gids die ons zal rondleiden door de
gerestaureerde, 12e eeuwse waterburcht, een stille getuige van het bewind van de Heren
van Pietersheim. Een film in 3D laat ons de evolutie van middeleeuwse burcht tot het kasteel
van de 16e eeuw beleven. Voor iedereen gemakkelijk toegankelijk.
Vervolgens rijden we met de bus naar de Hoeve Pietersheim of, voor de natuurliefhebbers
onder ons, te voet via een korte boswandeling door het domein. Aan jullie de keuze …. In het
aangename restaurant ter plaatse laten we ons een gevarieerde koude schotel, ‘bord
goedgevuld’ zoals de traiteur Jaco ons aanprees, goed smaken met zicht op een mooie tuin.
Omstreeks 13u30 rijden we door naar OUD-REKEM, een ‘authentieke Maasparel’, in
2008 uitgeroepen tot mooiste dorp van Vlaanderen. Dit dorp heeft een indrukwekkende
geschiedenis met een centrum dat wordt beheerst door het waterkasteel d’AspremontLynden. Met de plaatselijke gids doorkruisen we dit pittoreske dorp en brengen ook een
bezoek aan de museumkerk Sint-Pieter en de museumapotheek, privébezit van dorpsdokter
Humblé, die niet alleen huisarts maar ook verloskundige, tandarts én lijkschouwer was. Dat
belooft!
Na nog wat vrije tijd voor een terrasje rijden we rond 17u door naar Nederland (richting
Venlo) met installatie in het hotel ‘DE MAASPAREL’ (halfpension), gelegen in het centrum
van het unieke stadje ARCEN, dat werkelijk zijn authentiek karakter heeft behouden.
Na het diner (3-gangen menu) kan er nog in het dorpje zelf wat verkend worden of een
wandelingetje langs de Maas gemaakt worden (= vlakbij).

Zondag:
•

•

•

•

•

Na een smakelijk ontbijt laden we de bagage terug in en rijden we door naar het
schilderachtige missiedorp STEYL, gelegen aan de Maas, met diverse kloostercomplexen en
tuinen, een missiemuseum en botanische tuin, voor velen wellicht een grote onbekende. Hier
is een korte kennismaking voorzien met een vrij bezoek aan de St.-Michaëlkerk. De
onderkerk is heel modern met het graf van de stichter van dit alles, de H. Arnold Janssen.
Een pater gidst ons door de prachtige bovenkerk, een echt pareltje. Wie echter verkiest om
door het dorp te wandelen met bezoek aan het eveneens heel bijzondere kerkhof daar (enkel
graven van kloosterlingen) kan dit nog ter plaatse beslissen. We beschikken maar over een
uurtje, vandaar de noodzakelijke keuze.
Om 11u schepen we in op de MAASHOPPER voor een cruise van anderhalf uur op de Maas.
Rond 12u krijgen we daar een echte scheepslunch aangeboden, met keuze uit 2 soorten
soep en diverse broodjes.
Rond 12u30 legt de boot aan in Arcen en gaan we te voet (korte afstand) naar de
Graanbranderij ‘DE IJSVOGEL’ voor een geleid bezoek, beslist de moeite waard. Hier
worden meer dan zestig verschillende producten gestookt: jenevers, kruidenbitters, likeuren
… met grondstoffen, kruiden en vruchten uit de streek. Op het mooie terras kunnen we
genieten van een borrel naar keuze (inbegrepen in de prijs).
Rond 14u wacht ons dan de kroon op deze tweedaagse: het bezoek aan de
KASTEELTUINEN VAN ARCEN, het mooiste decor van Nederlands Limburg met een
omgracht kasteel dat ons terugvoert naar de 17e eeuw, met een Bel-étage, historisch
ingericht met meubelen en schilderijen. De kasteeltuinen zelf zijn ingedeeld in vijf
verschillende thema’s, met vele vijverpartijen en watervallen, met bankjes om rustig te
genieten en inspiratie op te doen. Er is ook een barok rosarium met meer dan 8.000 rozen
en een subtropische Casa Verde, een Oosterse watertuin en een rododendrontuin. Wij sluiten
dit bezoek af op een gezellige manier, op het domein zelf in het Koetshuys Gildezaal, met het
BUFFET LE JARDIN.
Rond 19u30 keren we naar onze bus terug en vatten de thuisreis aan. Aankomst in
Geraardsbergen wordt voorzien rond 22u.

Tuinieren_201801

5

Eddy Praet

Praktische info:
KOSTPRIJS: dit ‘VRIJHEID-BLIJHEID’ arrangement zoals de Hollanders het zo leuk zeggen, wordt u
aangeboden, voor de deelnameprijs van 245 euro per persoon (prijs geldig voor een
tweepersoonskamer). Per reis kan er maar 1 eenpersoonskamer worden voorzien (supplement van
30 euro).
Dit is een totaal pakket: verplaatsing, verblijf, alle bezoek, de maaltijden zoals beschreven zijn
inbegrepen in de prijs. Enkel het drankverbruik is voor eigen rekening en wordt telkens ter plaatse
en persoonlijk afgerekend. Elke deelnemer zorgt voor een persoonlijke verzekering (bv. via
Mutualiteit, Eurocross, …).
INSCHRIJVING: uw inschrijving voor deze CLUBREIS 2018 is pas bevestigd na storting van 245
euro p.p. (of 275 euro voor kamer alleen) op rekening: BE59 0010 6942 7626 op naam van
WALRAEVENS –GODYNS, Elzenstraat 62, 9500 Geraardsbergen (tel: 054 42 20 88), met
vermelding van: clubreis V.T. – A of B + de volledige naam van de deelnemer(-s).
Afsluitdatum: 10 februari 2018 of tot volzetting van de gereserveerde kamers (slechts 22 per reis
mogelijk). De eerst ingeschrevenen krijgen uiteraard voorrang.
Uw begeleiders: André en Yolande WALRAEVENS-GODYNS wensen u alvast een mooie, gezellige en
originele reis toe. En vooral veel plezier!
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