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Volgende activiteiten
•

Zondag 24 juni 2018: wandeling en barbecue, dé uitgelezen dag voor onze ‘tuinhier’ wandelaar
& BBQ liefhebber. Zoals dit al jarenlang de gewoonte is in de vereniging, zal natuurgids Willem
Boonen onze deskundige begeleider zijn op de wandeling.
Startpunt is deze keer de kerk van Zarlardinge waar we om 14u verzamelen. Zarlardinge is de
meest zuidelijk gelegen fusiegemeente van Geraardsbergen en is een eenvoudige oeroude
landbouwgemeente met grote landschappelijke waarde en familieboerderijen zonder industriële
bedrijvigheid. Geen roemrijke kastelen, maar wel veel rust en groen.
We wandelen zomaar even door drie beekvalleitjes, namelijk de Kasteelbeek, de Gelembeek en
de Moesbeekvallei waar we de steeds zeldzamer wordende leeuwerik nog luid tsjilpend kunnen
zien opstijgen en als een parapluutje terug zien neerkomen.
Nieuwsgierig naar de oude woonplaats van de laatste das van de streek (geschoten eind jaren
60), dan moet je er zeker bij zijn, beste wandelaar!
Nb: voorzie stevige wandelschoenen en eventueel regenkledij en/of paraplu.
Wie niet wenst deel te nemen aan de wandeling komt rechtstreeks naar de zaal voor de BBQ.


Praktisch info voor de barbecue: om 17h30 staat het aperitiefglas op ons te wachten in
de parochiale zaal “St.-Bavo” te Goeferdinge (Schoolstraat 66), gevolgd door de BBQ (met
aan het vuur Guy Dauwe en Eric David). Nadien gezellig samenzijn.
Tot dan!

AANDACHT: wijziging in de data voor de hofkeuring 2018
De hofkeuring is dit jaar als volgt gepland:
•
Bij de particulieren met een tuin aan huis: op donderdag 21 juni, vrijdag 22 juni en
zaterdag 23 juni met volgende verdeling (onder voorbehoud van wijziging):
•
Donderdag 21 juni: Geraardsbergen, Overboelare, Goeferdinge, Zarlardinge, Everbeek
•
Vrijdag 22 juni: Moerbeke, Galmaarden, Tollembeek, Viane
•
Zaterdag 23 juni: Lierde, Brakel, Ophasselt, Zandbergen, Grimminge, Schendelbeke,
Onkerzele
•
De hofkeuring op de groepstuinen zal plaats hebben op zaterdag 30 juni.
Leden die niet wensen deel te nemen kunnen dit melden aan de voorzitter (054/41.19.06) of via ons
e-mailadres: volkstuinen.gbergen@gmail.com

In memoriam
•
•

Op 10 mei 2018 overleed te Zottegem de heer Willy De Zutter, echtgenoot van mevrouw
Lucienne De Schuyteneer en lid van onze vereniging.
Op 26 mei 2018 overleed te Geraardsbergen de heer Clery Van Pevenage, vader van Karine en
schoonvader van Erik Joris, lid van onze vereniging.

In naam van alle leden biedt het bestuur aan de families zijn innige deelneming aan.
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Sint-Jozefsinstituut

“ ’t Karmelieten “

BuBaO De
Mozaïek

Karmelietenstraat 57
9500 Geraardsbergen

 3
Boelarestraat
9500 Geraardsbergen
tel: 054/41 83 50

tel: 054/41 07 10 – 054/412 412

Respect voor de privacy van uw persoonsgegevens
Vanaf 25 mei 2018 is de Europese Verordening in verband met de Privacy van Persoonsgegevens,
namelijk de General Data Protection Regulation (GDPR) of in het Nederlands AVG (Algemene
Verordening Gegevensbescherming), van kracht. Deze verordening is van toepassing op elke
organisatie die persoonsgebonden gegevens van leden registreert en verwerkt, bijgevolg ook op onze
vereniging, de ‘Koninklijke Maatschappij Werk der Volkstuinen’.
Omdat wij als vereniging verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens, sturen
wij u daarom bijgevoegd bij dit maandblad onze privacyverklaring. Hierin is vooral de paragraaf
belangrijk, waarin we u informatie geven over welke persoonsgegevens onze vereniging verzamelt
en waarvoor ze worden gebruikt. Ook wijzen wij u op uw rechten omtrent uw verstrekte gegevens.
Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, bezwaren of vragen heeft, dan kan u ons
hiervoor steeds contacteren.

‘Gespinsel’ in appelbomen
Het verschijnsel, waarbij de bladeren van appelbomen
worden samengetrokken en omweven met een spinsel is
niet nieuw in onze fruittuin. Dit jaar was de aantasting op
een halfstam ‘Jacques Lebel’ echter enorm (zie foto rechts).
Van andere volkstuinders hoorde ik eenzelfde verhaal.
Reden genoeg om er professionele hulp bij in te roepen en
dan maar de vraag gesteld aan Guy De Kinder, gewezen
tuinleraar, om wat voor onding het hier gaat.
De boosdoeners zijn de larven van de (appel)spinselmot,
een mooi slank gebouwd vlindertje (of wat had u gedacht?).
De voorvleugels zijn wit en versierd met zwarte stippels. De achtervleugels zijn bruin gekleurd en
voorzien van franjes. De vleugelwijdte bedraagt ca. 24 mm. De eitjes worden afgezet in groepjes van
20 tot 100 op de schors van de dunne takken. Het ‘eipakket’ is ingekapseld met gekleurd slijm dat
lijkt op de schors van de boom en een waterdichte bescherming biedt voor de eitjes, waardoor ze
hierin kunnen overwinteren. In het voorjaar (april-mei) komen de larven uit de beschutting van het
eipakket. Aanvankelijk boren zij zich in het blad (mineren) om zich dan met veel spinseldraden te
omwikkelen en te beginnen aan het jonge blad van de waardplant. De rupsen van de spinselmotten
zijn erg vraatzuchtig en groeien dan ook snel. Rupjes, die rond half mei ca. 5 mm zijn, bereiken een
paar weken later een lengte van 13 tot 15 cm! Begrijpelijk dat ze heel wat schade kunnen
aanrichten. Men vindt ze dan in dichte nesten. Het blad zelf wordt deels geskeleteerd en deels
opgevreten. De kleur van de larven varieert van geel tot donkergrijs, met zwarte zijdelings
geplaatste rugvlekken. De kop is pikzwart. In juni verpoppen zij in de spinselnesten. De poppen zijn
wit en hangen als pakjes samengeplakt tegen de verwoeste bladeren en scheuten. Begin juli komen
de eerste vlindertjes al uit. De paring volgt een paar dagen nadien.
Wat kan jer aan doen?
Spinsel verwijderen met de handen (wat een plakboel!), met de snoeischaar of door er water op te
spuiten. Ik kan bevestigen dat (hevige) regen de spinsels fel beschadigt, waardoor de vogels (o.a.
koolmezen en soortgenoten) de rupsen gemakkelijker kunnen opruimen. Hang daarom meerdere
vogelhuisjes op in de boomgaard. Hang tevens schuilplaatsen voor oorwormen omhoog in de bomen,
bv. zwarte geperforeerde zakjes of stenen potten gevuld met stro.
Professionelen kunnen een bacteriepreparaat ‘Bacillus thuringiensis’ (Bt) spuiten om de rupsen te
doden (voor liefhebbers is dit product echter niet meer te koop sinds enkele jaren).
TIP: op laagstam in de buurt had ik ook dit fenomeen, zij het in veel mindere mate. Ik heb ze met
succes behandeld met ‘Conserve’, wat tevens goed is om de fruitmot te bestrijden.
Bron: http://www.hoogstamboomgaard.be/Appelspinselmot.html en
http://fruitabc.blogspot.com/2017/02/oorwormen-schuilplaatsen-maken-als.html
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Import van Zuid-Afrikaanse wijnen
•
•
•
Marc en Danielle
Van Ongeval-Coesens
Zavelstraat 42
9500 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

Voor u gelezen …
‘Buxus is zeker niet de moeilijkste plant’ las ik in het juninummer
van de nieuwsbrief van Intergrow, de firma waar we een groot
deel van onze groepsaankoop bestellen. Daar zullen sommigen
onder jullie wel anders over denken.
Zeer belangrijk is om de levenscyclus van de buxusmot te
kennen. Er komen minstens twee generaties voor per jaar:
•
De eerste generatie motten komt voor in het late voorjaar
(begin mei – begin juni). Gedurende de paringsvlucht leggen de vrouwtjes massaal eitjes op
buxus. De ontwikkeling tot rups duurt ongeveer twee weken dus alertheid naar kleine jonge
rupsen is dan de boodschap. Grijp op tijd in om ergere schade later in de zomer te vermijden
want, eens verpopt, zijn de rupsen niet meer te bestrijden. Ze spinnen zich samen met een takje
en wat blaadjes en zijn daardoor perfect gecamoufleerd en quasi onvindbaar.
•
Wanneer de motten van de eerste generatie uitkomen begint heel het verhaal opnieuw. Dit is de
tweede generatie, waarvan de rupsen schade kunnen aanrichten in de periode (augustus –
september). Vanaf eind september tot april overwinteren de rupsen in cocon en zijn ze niet meer
te bestrijden. Indien u nagelaten hebt om de rupsen tijdig te bestrijden dan zullen ze half april
actief worden met de gekende vraatschade tot gevolg. Bestrijding in het voorjaar zal dus enkel
nodig zijn indien aangetaste planten niet behandeld werden in september.
Belangrijk: de vlucht van de motten kan even aanhouden, wat
dus ook geldt voor de eileg en het uitkomen van jonge rupsen.
Blijf uw buxus dus regelmatig inspecteren op nieuwe rupsen en
behandel tijdig!
Waarmee bestrijden?
Kies voor een middel met lange nawerking, dat veilig is voor de
natuurlijke vijanden. Sommige producten (bv. Runner met als
werkzame stof ‘methoxyfenozide’) zijn zowel rups- als eidodend.
Conserve (actieve stof is Spinosad) is biologisch en heeft een
lange nawerking. Steward is de goedkoopste verpakking en heeft een goede werking. Het is me niet
duidelijk of de producten ‘Runner’ en ‘Steward’ verkrijgbaar zijn voor particulieren.

Waarschuwingsdienst voor de aardappelziekte
Een paar leden vroegen me of ze ook dit jaar de waarschuwingsberichten voor de aardappelziekte
van het Proefcentrum voor de aardappelteelt (PCA) te Kruishoutem zouden ontvangen. Vorig jaar
kwam het eerste bericht rond half juni. Ik heb navraag gedaan bij de verantwoordelijke voor het
versturen van deze berichten maar hierop nog geen antwoord ontvangen. Ik houd jullie alleszins op
de hoogte. We sturen de ontvangen berichten via mail onmiddellijk door aan leden, waarvan we het
e-mailadres kennen. (Nieuwe) leden die deze adviesberichten nog niet ontvangen en hierin ook
geïnteresseerd zijn, kunnen dit melden op ons e-mailadres: volkstuinen.gbergen@gmail.com.
Hierbij alvast mijn advies (voor wat het waard is): momenteel zal er wel geen plaagdruk zijn. Die is
er wellicht de voorbije dagen wel geweest tijdens onweerachtige dagen (warm en nat, al was dat
laatste wel zeer plaatselijk). Op plaaggevoelige rassen kan dit geleid hebben tot infectie. Wie
dergelijke rassen aangeplant heeft zal wellicht uit voorzorg al behandeld hebben. Veel hangt ook af
of het gewas al dichtgegroeid was of niet (indien niet vroeg geplant). Zelf heb ik tot nog toe geen
infectie vastgesteld op enkele onbehandelde rijtjes niet-resistente vroege variëteiten (Frieslander,
Annabelle, Anaïs). De aangeplante halflate rassen (Alouette, Connect, Carolus) zijn resistente rassen.
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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

Recepten van Carine (proevertjes
proevertjes op de opentuindag)
Hebt u ook gesnoept van de proevertjes van Carine op de opentuindag? Ik alvast
alv
wel: drankjes en
hapjes!
Ingeborg Noé, dochter van Carine en lid op de groepstuin Sportkring, was zo vriendelijk om de
recepten neer te pennen en op te sturen. Omdat het ‘rabarberseizoen’ toch stilaan naar zijn einde
loopt (net als voor het aspergeseizoen
aspergeseiz
wordt het feest van Sint-Jan
Jan als uiterste oogstdatum van
rabarber beschouwd) start ik met een paar recepten van drankjes op basis van deze groente.
Wordt vervolgd…
Rabarbersiroop (op
op basis van rabarber met rozemarijn)
Ingrediënten
•
1 kg rabarber (in stukken
ukken gesneden),
gesneden) 700 g suiker, 1 l water, 6 eetlepels fijngehakte rozemarijn
ro
Werkwijze
•
Laat alle ingrediënten 15 minuten koken en giet daarna door een fijne zeef
•
Doe hierbij 250 ml citroensap en laat nog wat doorkoken. Laten afkoelen en de siroop is klaar
•
Dit goedje kan je naar believen aanlengen met water, spuitwater of schuimwijn. Eventueel nog
wat citroensap aan toevoegen, indien
indien te zoet. Versierd met een takje rozemarijn en een
citroenschijfje maakt het drankje nog wat feestelijker
•
Je kunt van deze rabarbersiroop
rbersiroop heerlijke roze limonade maken door toevoegen van 300 ml
citroensap en 2 kopjes cranberrysap
Rabarberlikeur (Rabarbercello)
(Rabarbercell
Ingrediënten
•
500 g rabarber, 200 g kandijsuiker,
kandijsuiker 1 fles Wodka (75 cl met min. 40%
alcohol), 1 vanillestokje in twee gesneden
ges
Werkwijze
•
Was de rabarber en snij hem in fijne stukjes
•
Meng de suiker en de rabarber en doe
d
dit in een weckpot (of grote
bokaal),, schenk er de wodka over.
•
Zet
et de pot weg op een donkere plaats voor 3 à 6 weken. Af en toe
schudden.
•
Na 3-6 weken alles zeven of filteren. Eventueel de overgebleven rabarber
bijhouden voor het maken van een dessert of pureren
pu
•
De puree in een zeef doen en een beetje vocht bij het wodkamengsel
laten druppelen tot het niet meer helder is
•
Laat nog 3-6
6 maanden op smaak komen in de weckpot of direct in flessen
•
Indien nodig kan je na
a de 3-6
3
maanden de drank nog filteren door een
koffiefilter
•
Serveer deze drank ijskoud (eventueel een ijsblokje aan toevoegen)
Gezondheid!
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PRIVACYVERKLARING
KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ WERK DER VOLKSTUINEN VZW GERAARDSBERGEN
Koninklijke Maatschappij Werk der Volkstuinen VZW Geraardsbergen, hierna ‘ de vereniging’
genoemd respecteert uw privacy en hecht daarom veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens.
Onze vereniging houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, de zogenaamde Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook vaak in het Engels vermeld als GDPR (General Data
Protection Resolution). Dit zijn de krachtlijnen van deze verordening:
• De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt. Indien nodig wordt om uw
uitdrukkelijke toestemming gevraagd voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
• Passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen zodat de beveiliging van
uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
• Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
• U wordt gewezen op uw rechten omtrent de behandeling van uw persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke
persoonsgegevens onze vereniging verzamelt, waarvoor ze worden gebruikt en hoe wij er zorgvuldig
mee omgaan. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, bezwaren of vragen heeft, dan
kan u ons contacteren via volgende gegevens:
Koninklijke Maatschappij Werk der Volkstuinen Zikastraat, 85 9500 Geraardsbergen
(volkstuinen.gbergen@gmail.com, www.volkstuinengeraardsbergen.be).
Welke persoonsgegevens verwerkt onze vereniging en waarom?
•

•
•
•
•
•
•

We registreren persoonlijke gegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, emailadres) voor ledenadministratie en het informeren van onze leden over de interne
werking en onze activiteiten (voordracht, groepsaankoop, eetfestijn, daguitstap, …) via e-mail of
post.
Van
bestuursleden
registreren
we
volgende
bijkomende
persoonsgegevens
(geboortedatum, rijksregisternummer) voor het bijhouden van het wettelijk verplicht
ledenregister (VZW-wetgeving).
We raadplegen financiële identificatiegegevens (bankrekeningnummer) voor de controle op
de betaling van lidmaatschap, deelname aan eetfestijn of daguitstap, ….
Van onze leden op het volkstuinpark registreren we bijkomend de nummerplaat met als doel
hen een parkeerkaart te bezorgen voor de parking op de volkstuinparken.
We registreren persoonsgegevens van onze sponsors die een gift deden aan de organisatie,
o.a. om de fiscale attesten te kunnen opmaken volgens de wettelijke regels.
We registreren persoonsgegevens van voordrachtgevers die niet op ‘Mijn Tuinhier’ staan om
hen te kunnen contacteren voor het organiseren van voordrachten.
We houden beeldopname (foto’s, video, …) bij van onze activiteiten en dit uitsluitend voor
gebruik binnen de vereniging.

Algemeen: onze vereniging gebruikt de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we
ze hebben verkregen.
Beveiliging van de gegevens
Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we, binnen onze
mogelijkheden, gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op
gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.
Deze technologieën en maatregelen worden op geregelde tijdstippen bijgesteld indien nodig.
Bewaartermijn
Onze vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel worden
persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatste gebruik ervan bijgehouden.
Uw rechten omtrent uw gegevens
U hebt recht op inzage en correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
(of een deel hiervan) door onze vereniging. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact
met ons kan opnemen.
Verstrekking aan derden
We geven de door u verstrekte gegevens nooit door aan andere partijen, indien dit niet vereist is
voor de doeleinden gesteld door onze vereniging.
Privacyverklaring

