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Volgende activiteiten 
 

• Vrijdag 14 september 2018 om 19h30 in zaal Sint-Bavo, Hoge Buizemont 165 te 
Geraardsbergen, voordracht met als titel “ Achter glas (in de herfst- en wintermaanden) ” 
door de heer Jos van Hoecke. 
 

Door de aanhoudende droogte is de opbrengst van sommige groenten ondermaats of, in het 

slechtste geval, mislukt. Wie in deze droge en zeer warme periode zaaide moest vaak vaststellen 

dat er geen of zeer onregelmatige opkomst was. Vooral bladgewassen (sla, andijvie, prei, kolen, 

selder, …) hadden het hard te verduren. Regelmatig water geven was nodig om ze in leven te 

houden, want groei zat er nauwelijks in, met als gevolg een grote achterstand in hun 

ontwikkeling. Wat kunnen wij nog doen na een (half) mislukte zomeroogst?  
 

Jos weet raad! In zijn voordracht " Achter glas " legt hij uit hoe we met een serre of platte bak 

in de herfst- en wintermaanden toch nog heel wat kunnen goed maken. Dit mag u alvast 

verwachten: 

• Welke groenten kunnen we zaaien en oogsten in deze periode in de serre? 

• Welke groenten kunnen we bewaren onder bescherming en waarop letten? 

• Regeneratie van de serregrond door het inzaaien van groenbemesters 
 

Jos heeft het verder ook nog over de teelt van witloof vanaf het rooien van de wortelen tot het 

oogsten en over mogelijke problemen bij de teelt van bonen: 

• Hoe zorgen voor een succesvolle opkomst bij het planten van bonen in geval van ongunstige 
weersomstandigheden: te koud en/of te nat, te droog en/of te warm, ... 

• Nazorg na de opkomst: aanaarden? mulchen?  water geven? regelmatig plukken, ... 
 

Iedereen is van harte welkom, ingang gratis. 
 

In de marge: ‘Achter glas’ is ook de titel van een praktijkboek, waarin Jos uitlegt hoe we onze 
serre het jaar rond optimaal kunnen benutten. Het is uitgegeven door Velt, omdat Jos lang 
geleden daar zijn opleiding als biotuinlesgever heeft gevolgd. Het is ondertussen al aan zijn 2e 
druk toe. De prijs in de boekhandel is 23 €, maar rechtstreeks gekocht bij Velt is het 18,50 €. 
 

• Zaterdag 13 oktober 2018 vanaf 19h in zaal Sint-Bavo, Hoge Buizemont 165 te 
Geraardsbergen: uitslag van de hofprijskamp met uitdeling van de waardebonnen, gevolgd door 
een gezellig samenzijn bij (en na) een lekker dampend spaghettibord. Volwassenen betalen 11€, 
kinderen 6€. Een vegetarisch bord is mogelijk. Er zijn nog kaarten te bekomen bij de voorzitter 
André Depelseneer (054/41.19.06). 

 

Belangrijk bericht in verband met de CLUBREIS 2019! 
 

Het lijkt nog ver, maar omdat de organisatie van een groepsreis nu eenmaal veel voorbereidend 
werk vraagt, willen we nu al even informeren naar jullie belangstelling voor het programma dat 
Yolande en André voorstellen: zie verder volgend blad. 

KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ 

WERK DER VOLKSTUINEN vzw 

GERAARDSBERGEN 
 

Voorzitter: André Depelseneer 
Zikastraat, 85 9500 Geraardsbergen 
Tel.: 054411906 
Rekeningnummer: BE29 0010 4554 0364 
volkstuinen.gbergen@gmail.com 

www.volkstuinengeraardsbergen.be 
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VOORSTEL Clubreis 2019: een 4-daagse uitstap naar de LOIRE-VALLEI: 'In de voetsporen van de 

koningen en de edelen van weleer' 
 

• Periode: van zaterdag 29 juni tot en met dinsdag 2 juli 2019 
• Verblijfplaats: hotel 'AU RELAIS SAINT-ELOI' *** in TOURS, zijnde 3 nachten in halfpension 
• Beknopt programma: 

o bezoek aan de kastelen CHEVERNY (met als extra l'Exposition Histoire en Briques Légo), 
CHENONCEAU (le Château des dames ), LE CLOS LUCE in Amboise (met herdenking 500 jaar 
overlijden van Leonardo da Vinci beroemd o.a. voor de Mona Lisa ) en VALLENDRY ( met zijn 
prachtige renaissance- en groentetuinen) 

o geleide wandeling in het historische TOURS 
o bezoek aan het mooie stadje AMBOISE aan de Loire, gedomineerd door zijn Château Royal 
o bezoek en proeverij in 'Les Caves du Père Auguste', sedert 100 jaar 'une famille de 

vignerons' 
• Formule: ALL-IN  behalve: dranken, de autostradestop op de terugweg, de verzekering. 
 

Het wordt dus terug naar goede gewoonte 'een reis op maat'! 
Het volledige programma, de prijs en de uitnodiging voor de definitieve inschrijving zullen 
verschijnen in het clubblad van november of december 2018. 
 

 Leden en/of sympathisanten, die belangstelling tonen voor deze reis, nemen best zo spoedig 
mogelijk contact op met Yolande of André via telefoon 054/422088 of e-mail naar 
yolandegodyns@hotmail.com, waarvoor nu alvast dank. Er wordt gewacht op een positieve 
reactie vooraleer tot reservaties over te gaan (maximaal 47 deelnemers). 

 

In memoriam 
 

Op 25 augustus overleed te Geraardsbergen de heer Maurice Dhaeyer, vader van Erik Dhaeyer, lid 
van onze vereniging. 
In naam van alle leden biedt het bestuur aan de familie zijn innige deelneming aan. 
 

September: naklussen in de herfstmaand (of wordt het nog een nazomer?) 
 

• De regen heeft niet alleen onze groenten een boost gegeven, ook het onkruid is terug van (nooit) 
weggeweest. Wieden en schoffelen is en blijft de boodschap. 

• Hagen die nog flink uitgelopen zijn krijgen best voor eind september nog een snoeibeurt. Zo 
gaan ze mooi in vorm de winter in. Op mijn planning staan alvast nog een taxus-, buxus-, 
haagbeuk- en klimophaag. Ook uitgebloeide planten kunnen nu worden bijgeknipt. Een 
klassieker hierbij is lavendel, maar zelf laat ik die ongemoeid vóór de winter. De uitgebloeide 
bloemstengeltjes zorgen, net als bij de grassen, voor mooie plaatjes in het ochtendrijm. 

• De dagen worden nu duidelijk korter en de nachten frisser. Wie nog wil zaaien of planten mag dit 
niet meer uitstellen. 
o Diverse (late) slasoorten en typische najaarsgroenten zoals andijvie, groenlof (suikerbrood) 

en radicchio (roodlof), knolvenkel, peterselie, … kunnen nu nog geplant worden. 
o Wie vóór half september spinazie, veldsla, winterpostelein, … zaait kan nog vóór de winter de 

grootste planten oogsten. De kleinere planten kunnen dan gerust blijven staan tot in het 
voorjaar. Kervel is ook een aan te raden najaarsteelt (nu ook zaaien). Ikzelf hoef dat niet te 
doen: de in het voorjaar doorgeschoten kervel heb ik pas laat opgeruimd met als resultaat 
dat de kervel zichzelf heeft uitgezaaid. Hij staat nu al een tiental cm hoog en zal snel 
bruikbaar zijn voor een heerlijk soepje. Als de groente niet op rij gezaaid is heb je wel het 
nadeel dat het moeilijk wordt om het perceeltje onkruidvrij te maken. 

• Op het einde van de droge periode heb ik nog een rijtje boontjes geplant. De opkomst was goed 
en snel (met de natte jutezakken, weet je nog?). Ik heb wel nog eens flink water moeten geven 
om ze in leven te houden. Nu verschijnen de eerste bloemen, de opbrengst zal afhangen van wat 
het najaar brengt. Pluk boontjes met twee handen zodat je de plant niet stuk- of uittrekt. 

 

  
 

 
     

 
  

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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• Plantgoed van winteruien (een aanrader voor wie er plaats voor heeft) en knoflook worden nu 
aangeboden en kunnen dus de grond in. Uien zal ik bij gelegenheid wel kopen maar met planten 
wacht ik nog even, knoflook neem ik van eigen kweek (enkel de buitenste teentjes). 

• Begin deze maand heb ik winterbloemkool (Amadeus, Dalton) uitgeplant voor oogst in het 
volgend voorjaar. Om het risico op knolvoet te minimaliseren kan je eventueel de koolplanten in 
grote potten plaatsen waaruit de bodem is gesneden, lees ik wel eens. Het is dan de bedoeling 
dat je de potten vult met ziektevrije 
(pot)grond, waaraan je al dan niet 
wat zeewierkalk toevoegt. Ik heb dit 
al toegepast: mijn ervaring is dat dit 
helpt maar geen honderd percent 
garantie biedt. Het blijft dus 
vooralsnog wachten op knolvoet-
resistente rassen in dit gamma. 

• Die zijn er wel in de bewaarkolen. Op 
de foto hiernaast ziet u witte kool 
Kilaton en rode kool Lodero. Die 
hebben kort na aanplant een flinke 
geut regen gekregen (20 l/m²), 
zodat ze weinig of niet geleden 
hebben van de droogte. Na de meer 
recente regen is de koolvorming nu 
goed zichtbaar. Dat is nog niet het 
geval bij de rode kool (linksboven op 
de foto) die ingeplant is na het 
uitvallen van een eerst geplante kool. Ondanks regelmatige (noodzakelijke!) gietbeurten is de 
achterstand nooit ingehaald, maar het komt wellicht nog goed. Bemerk ook dat kolen, geteeld 
onder insectengaas, een lust voor het oog zijn, vindt u ook niet? 

• Een aanrader is ook rode spitskool. Ik heb vorig jaar hiermee kennis gemaakt op de markt in 
Aalst. De toen (eerder laat) aangeschafte planten hebben niet meer 
de kans gehad om zich ten volle te 
ontwikkelen. In het voorjaar heb ik, 
samen met de gewone spitskool, ook rode 
gezaaid: de variëteit Kalibos, besteld bij 
Van der Wal, keuze was er niet. Wat te 
vroeg denk ik want deze variëteit 
verdraagt minder goed te koude of te 
natte zaaigrond (minder opkomst). Maar 
van de weinige planten die ik had ben ik 
wel dik tevreden! Voor wie ook overweegt 
om dit te telen geef ik graag mee dat de 
teeltduur beduidend langer is dan bij de 
witte spitskool (type Express, Cape Horn, 
…). Het grote voordeel t.o.v. de klassieke 

is dat ze niet snel openbarsten (geen enkele gehad) en ze dus 
gespreid naar behoefte kunnen geoogst worden. Dit durft bij de witte 
al eens tegenvallen: eens volgroeid barsten ze snel. 

• Op de foto rechts één van de ‘betere’ uit het perceel van de knolselders. Geen idee of hier nog 
een knol, die naam waard, aankomt. Duimen voor een zacht najaar en dat het gewas gezond 
mag blijven … 

 
 
Marc en Danielle  

Van Ongeval-Coesens 

Zavelstraat 42 

9500 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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• Op de eerste schooldag heb ik alle halflate aardappelen (Alouette, Connect, Carolus) gerooid (ik 

had ze geplant op 9 april). Het loof was al geruime tijd afgestorven, maar toch was ik niet 
gehaast om ze te rooien. Ik dacht dat ze beter af waren in 
de grond, ze moeten ten slotte nog lang binnen bewaard 
worden. Misschien verkeerd gedacht want ik heb toch een 
aantal knollen met (beginnende) doorwas, wat ik misschien 
had kunnen vermijden. Op de foto ziet u een extreem geval 
van doorwas van een knol die hoog gelegen in de rug zelf al 
blad had gevormd. Het viel op dat dit zich enkel voordeed in 
een paar struiken dicht tegen het perceel met de 
(bloem)kolen. Het water dat bij de gietbeurten aan deze 
gegeven werd liep al eens over in de aardappelvoren, 
waarvan de dichtstbijzijnde struiken natuurlijk profiteerden 
(het loof bleef er ook langer groen). En als u onderstaande 
leest is dit wel een mogelijke verklaring. 
Doorwas bij aardappelen wordt veroorzaakt door hitte 
tijdens de gewasgroei. Het treedt voornamelijk op als de 
ondergrondse delen van de plant gedurende langere tijd 
(meerdere dagen) worden blootgesteld aan hoge 
temperaturen. Dit is veelal het geval bij maximum 
luchttemperaturen boven 25°C in combinatie met een droge 
grond en een niet gesloten bladerdek. Als gevolg van de 
hoge temperatuur wordt de kiemrust van de knollen verbroken en ontstaan er één of meer 
kiemen. Als na een hitteperiode voldoende vocht aanwezig is (na regen of watergift), dan kunnen 
zich aan de kiemen zogenaamde secundaire knollen vormen. 
Uit het voorgaande kunnen we begrijpen dat, naarmate er meer loof is en de grond vochtiger is, 
er minder risico is op doorwas. Immers de directe instraling op de grond is geringer en daardoor 
zal de temperatuur in de ruggen 
minder snel en minder hoog 
oplopen. Dit geldt ook als de 
grond vochtig is: de ingestraalde 
warmte wordt dan gemakkelijker 
naar diepere lagen afgevoerd. 
Een overmatige stikstofbemesting 
zou ook de kans op doorwas doen 
toenemen.  

• Kortere dagen betekent minder 
zonnelicht en –warmte. Daarom 
kan je best rond de druiven de 
bladeren wegsnoeien om ze 
sneller te laten rijpen en 
smakelijker te laten worden. Op 
de foto Muscat Bleu, een vrij open 
tros die gelijkmatig afrijpt. Dit is 
wel anders voor de (geel)witte 
Palatina die een vrij compacte tros 
heeft. Daar durf ik de eerste 
trossen ‘in episodes’ oogsten: 
eerst een ‘buitentrosje’ wegknippen om de middelste druiven ook meer zonlicht te geven.  

• De schaduwdoek over de serre heb ik ook al een tijdje geleden weggenomen om meer zonlicht 
(en warmte) binnen te halen. 

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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Uit het laatste boek van de ‘biomeester’ 
 

Na de eerste regen van betekenis, heb ik op de lege percelen van de vroege aardappelen en erwten 
groenbemester gezaaid: nog een restant aan phacelia van vorig jaar maar ook haver. Op de foto ziet 
u het resultaat na een paar weken. De keuze voor haver gaat terug naar vorige winter toen ik, bij 
het snuisteren in mijn ‘volkstuinkast’, het handboek ‘Biotuinieren in de praktijk’ van Rik Dedapper 
tegenkwam. Ik moet eerlijk toegeven dat ik mij niet meer kon herinneren hoe het boek opgebouwd 
was. Dan maar even de inhoudstabel doorlopen en zo 
stelde ik vast dat in het eerste deel een vrij uitgebreid 
hoofdstuk aan ‘Groenbemesting’ gewijd wordt. Ik was 
wel benieuwd naar wat de meester daarover te 
vertellen had. Gespreid over een twintigtal bladzijden 
wordt er een grote lijst aan specifieke gewassen 
besproken, genummerd van a. tot s. met dan nog 
onderverdelingen zoals bij de klavers bvb., reken zelf 
maar uit hoeveel er dat wel zijn!. Het is het resultaat 
van het in de praktijk uitproberen van alle gewassen 
die in aanmerking komen voor groenbemesting. 
Ideale biologische groenbemesters moeten snel 
groeien en onkruid onderdrukken. Het zijn bij 
voorkeur goede teeltwisselaars en mogen de 
voorjaarsbewerkingen niet hinderen. Waarom ik er 
haver uitkies verneemt u hierna. Ook enkele andere 
gewassen komen aan bod, die afzonderlijk gezaaid maar ook in combinatie met elkaar interessant 
zijn. 
 

Haver (Avena sativa) is een eenjarige plant uit de Grassenfamilie (Poaceae). Haver is een 
graansoort, die al sinds 7000 v. Chr. geteeld werd. Ze komt oorspronkelijk uit Zuidoost-Europa en 
Zuidwest-Azië en is ontstaan uit de wilde haver (Avena sterilis). Graangewassen staan bekend als 
goede teeltwisselaars. In de bioteelt krijgt haver de voorkeur op rogge omdat de bladeren breder en 
de stengels dikker zijn en de plant vlugger composteert. Een bijkomend voordeel van haver is dat 
het bevriest in de winter. Als we de haver in november met compost of korte stalmest bedekken, zal 
ze ook vlugger verteren dan rogge. Net als de andere graangewassen kan haver tot (half) oktober 
gezaaid. Een goede combinatie voor uitzaai tot half september is haver met wikke in een 50/50 
verhouding (200 g haver samen met 200 g wikke per are). 
 

Wikke (Vinca sativa) is een vlinderbloemige klim- en hechtplant. Wikke kan afzonderlijk gezaaid 
worden maar zal vrijwel altijd gecombineerd worden met rechte gewassen als haver, phacelia, 
boekweit, zonnebloem, … In al deze combinaties helpt ze mee om het onkruid te onderdrukken en 
luchtstikstof in de bodem vast te leggen. Best niet zaaien vóór half juli om te vermijden dat de zaden 
nog rijpen en voor opslag zorgen de volgende jaren. 
 

We hebben hier al meermaals de loftrompet gestoken over phacelia (Phacelia tanacetifolia). 
Terecht, want het is een zeer goede teeltwisselaar en tevens bodemontsmetter. Het gewas groeit vrij 
snel en is daardoor een goede onkruidonderdrukker (het mengsel wikke-phacelia doet het nog 
beter). Phacelia bevat ook veel celstof waardoor het humusgehalte in de bodem toeneemt. Wat ik 
niet wist is dat phacelia stikstof uit de diepere grondlagen kan opnemen. 
TIP: zaai in maart phacelia als voorteelt voor bonen en kolen. Wanneer het tijd is om de kolen of 
bonen te planten wordt het gewas uitgetrokken en als bodembedekking tussen de rijen gelegd. 
 

Boekweit (Fagopyrum esculentum) behoort samen met de zuring en de rabarber tot de duizend- 
knoopfamilie (Polygonaceae). Ik ken de naam vooral van de heerlijke pannenkoeken die je er kunt 
mee bakken. Maar als groenbemester is het een bijzonder geschikte teeltwisselaar en 
bodemzuiveraar. Het is net als phacelia een uitstekende bijenplant. Een goed mengsel, ook voor 
kleine tuinen, is een combinatie van boekweit, wikke en phacelia. 
 

Ook goed om weten: als groenbemesters bevriezen verliezen ze stikstof. We kunnen dit voorkomen 
door het groene gewas tijdig af te dekken met mest of compost. Wel niet doen op percelen waarop 
volgend seizoen wortelgewassen (wortelen, uien, witloof, …) zullen geteeld worden. 
 

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 (en het tuinhuis) in een onberispelijke staat (geen onkruid, 
geen afval, …) moet(en) achtergelaten worden. Het bestuur dankt u alvast voor uw medewerking. 
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Waarom appels eten gezond is
 

‘An apple a day keeps the doctor away’ is een gekend spreekwoord en 
een aantal goede eigenschappen. Hieronder enkele redenen waarom appels eten gezond is
 

• In appels zit pectine, een o
kans op hart- en vaatziekten wordt verlaagd. Pectine zit in veel verschillende soorten fruit, in de 
ene al wat meer dan in andere. Pectine zorgt bij verhitting voor een verdikkend effect.
idee is het maken van jam gebaseerd. Vaak zit er te weinig pectine in de vruchten, waardoor 
suiker (al dan niet verrijkt met pectine) wordt toegevoegd. Vruchten die uit zichzelf voldoende 
pectine bevatten zijn kweeperen.

• Vitamine C is ook aanwezig 
te nemen. Vitamine C voorkomt ook dat stoffen gaan oxideren. Mocht dit niet zo zijn dan worden 
de lichaamscellen sneller beschadigd.

• De quercetine die in appels zit bevorder
betekent een hoger uithoudingsvermogen en dus ook meer vitaliteit.

• Appels hebben indirect ook een positieve invloed bij gewichtsverlies.
hongergevoel en dit voor slechts weinig calorieën.
bij een gewichtsdieet op het menu staan.

• De hoge concentratie aan antioxidanten 
de kans op doorbraak van dementie of 

• De antioxidanten die voorkomen in de schil van appels zou
Testen met kankercellen, die in aanraking kwamen met deze antioxidanten
dat de groei van de cellen vertraagde en ze overleefden ook minder lang.

• Appels bevatten stoffen die tandbacteriën
bestrijden. 

• Verder helpen appels (en fruit in het algemeen) 
speelt een belangrijke rol bij het verwijderen van giftige stoffen 

 

Wanneer is een appel pluk
 

De boom toont zelf wanneer de pluktijd aangebroken is door appels te laten vallen. Let erop dat het 
gave appels zijn waarbij verder niks aan mankeert (geen rotte vlekken, schade door insecten, …). 
Een andere indicatie is de kleur: veel appels krijgen een 
Over het algemeen kan je stellen dat een rijpe appel een meer intense kleur zal krijgen.
zal een rijpe appel ook lekker beginnen geuren.
volstaat om ze even op te tillen opdat 
dan moeten de pitjes bruin tot zwart
hangen. 
 

Wanneer is een appel eetrijp
 

Ervaring en proeven is een goede leidraad
laat hangen. Voor langere bewaring pluk je ze best voor ze echt plukrijk zijn
meer tijd nodig om hun volle smaak te krijgen
mogelijk op de boom hangen. D
 

Een appel eten, met of zonder schil?
 

Het grootste deel van de vitamines en goede stoffen 
aanbevolen appels met de sch
stoffen, zodat het raadzaam is d
om alle gifstoffen te verwijderen
best voor biologisch geteelde ap
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en gezond is (Bron: Tuinadvies) 

‘An apple a day keeps the doctor away’ is een gekend spreekwoord en er zit veel waarheid in
goede eigenschappen. Hieronder enkele redenen waarom appels eten gezond is

en opgeloste vezel die een cholesterolverlagend effect 
en vaatziekten wordt verlaagd. Pectine zit in veel verschillende soorten fruit, in de 

andere. Pectine zorgt bij verhitting voor een verdikkend effect.
idee is het maken van jam gebaseerd. Vaak zit er te weinig pectine in de vruchten, waardoor 
suiker (al dan niet verrijkt met pectine) wordt toegevoegd. Vruchten die uit zichzelf voldoende 
pectine bevatten zijn kweeperen. 
Vitamine C is ook aanwezig in appels. Vitamine C helpt jouw lichaam sneller en beter energie op 
te nemen. Vitamine C voorkomt ook dat stoffen gaan oxideren. Mocht dit niet zo zijn dan worden 
de lichaamscellen sneller beschadigd. 
De quercetine die in appels zit bevordert de zuurstofopname in de longen. Meer zuurstof 
betekent een hoger uithoudingsvermogen en dus ook meer vitaliteit. 

ook een positieve invloed bij gewichtsverlies. Een appel verlicht het 
en dit voor slechts weinig calorieën. Dat is dan ook de reden waarom appels vaak 

bij een gewichtsdieet op het menu staan. 
e hoge concentratie aan antioxidanten biedt een bescherming voor ons geheugen en kan dus 

op doorbraak van dementie of Alzheimer helpen verminderen. 
omen in de schil van appels zouden ook de kans op 
die in aanraking kwamen met deze antioxidanten

e groei van de cellen vertraagde en ze overleefden ook minder lang. 
die tandbacteriën grotendeels verwijderen en dus ook tandbederf

(en fruit in het algemeen) ook bij het ontgiften van onze lever. De lever 
bij het verwijderen van giftige stoffen uit ons lichaam.

plukrijp? 

zelf wanneer de pluktijd aangebroken is door appels te laten vallen. Let erop dat het 
gave appels zijn waarbij verder niks aan mankeert (geen rotte vlekken, schade door insecten, …). 

e is de kleur: veel appels krijgen een gele of rode blos, afhankelijk van het ras. 
Over het algemeen kan je stellen dat een rijpe appel een meer intense kleur zal krijgen.
al een rijpe appel ook lekker beginnen geuren. Appels die rijp zijn plukken ook gemakkelijk: het 

volstaat om ze even op te tillen opdat ze zouden loskomen van de tak. Snij je een rijpe appel open, 
bruin tot zwart zijn. Zijn ze nog wit of te bleek dan laat je ze best nog even 

trijp? 

een goede leidraad. Veel hangt ook af van hoelang je de appels aan de boom 
laat hangen. Voor langere bewaring pluk je ze best voor ze echt plukrijk zijn
meer tijd nodig om hun volle smaak te krijgen. Voor directe consumptie blijven ze best zo lang 

De smaak is dan veel intenser dan bij het narijpe

Een appel eten, met of zonder schil? 

deel van de vitamines en goede stoffen zit in de schil van de appel
hil te eten. De appel wordt echter vaak bespoten met chemische 
de appel eerst goed af te wassen. Het is maar d
n, sommige dringen wellicht ook in de appel. Om
ppels. 

 Eddy Praet 

er zit veel waarheid in. Appels hebben 
goede eigenschappen. Hieronder enkele redenen waarom appels eten gezond is. 

een cholesterolverlagend effect heeft waardoor de 
en vaatziekten wordt verlaagd. Pectine zit in veel verschillende soorten fruit, in de 

andere. Pectine zorgt bij verhitting voor een verdikkend effect. Op dit 
idee is het maken van jam gebaseerd. Vaak zit er te weinig pectine in de vruchten, waardoor 
suiker (al dan niet verrijkt met pectine) wordt toegevoegd. Vruchten die uit zichzelf voldoende 

itamine C helpt jouw lichaam sneller en beter energie op 
te nemen. Vitamine C voorkomt ook dat stoffen gaan oxideren. Mocht dit niet zo zijn dan worden 

pname in de longen. Meer zuurstof 
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