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Volgende activiteiten 
 

• Vrijdag 14 december 2018 om 19h30 in zaal Sint-Bavo, Hoge Buizemont 165 te 
Geraardsbergen: afsluiten van het jaar met een voordracht over de elektrische fiets door Tony 
Bracke. 
 

Met de intussen zeer populaire elektrische fiets kunnen wij ons zonder al te veel inspanning op 
een gezonde en milieuvriendelijke manier in een goede conditie houden. Volkstuinders zijn zich 
hiervan goed bewust en daarom nodigen wij jullie uit op een voordracht gegeven door Tony 

Bracke, een professionele en deskundige vakman, gespecialiseerd in elektrische fietsen. Voor 
veel fietsliefhebbers zal de heer Bracke wellicht geen onbekende meer zijn. Hij zal ons uitleggen 
waarop te letten bij aankoop: framematen, plaatsing motor, trapondersteuning, de batterij, 
remmen, versnellingen, stand van het zadel, onderhoud van de fiets, …  
 

We sluiten de avond en daarmee ook het kalenderjaar traditioneel af met een traktatie van 

koffie en gebak. Terwijl we hiervan genieten, kunnen we aan de hand van mooie beelden nog 
wat herinneringen ophalen aan onze clubreis van 2017 naar het prachtige Normandië. 
Iedereen is van harte welkom, inkom gratis. 

 

Noteer nu al in uw agenda van 2019 
 

Hierna een beknopt overzicht van de al geplande activiteiten in 2019: 
 

• Vrijdag 25 januari 2019: voordracht over de geschiedenis van het dubbelfeest 
‘Krakelingen en Tonnekensbrand’ door Philippe De Temmerman 

• Vrijdag 22 februari 2019: voordracht over ‘Rozen’ door de heer Van Santen 

• Vrijdag 8 en zaterdag 9 maart 2019: bedeling van de groepsbestellingen. Denk eraan om 
ons uw bestelling tijdig te bezorgen, waarvoor dank. Uiterste datum is 31/12/2018. 

• Vrijdag 22 maart 2019: voordracht over ‘Yacon’ door Guy De Kinder 
• Vrijdag 26 april 2019: statutaire vergadering en voordracht over ‘Kolen’ door H. De Waele 

• Zondag 12 mei 2019: opentuin- en ruildag op het volkstuinpark Sportkring 

• Zondag 23 juni 2019: wandeling en barbecue 
 

CLUBREIS 2019 naar de Loirestreek: volgeboekt! 
 

Wie er nog graag bij geweest was kan zich laten inschrijven op een reservelijst. Neem hiervoor 
contact op met de organisatoren André en Yolande (telefoon: 054/422088 of via e-mail: 
yolandegodyns@hotmail.com). 
 

Hernieuwing lidmaatschap 
 

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 33 € 
• Voor een tuintje op Sportkring betaalt u 31 € 
• Per extra tuintje betaalt u op de groepstuin van de Sint-Martensstraat 17 €, op Sportkring 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 16 €. 

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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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 %). 
 

Nog meer verandering op de bestelbon 
 

• VT-zaden (Vlaamse Tuinderszaden): geen groepsaankoop meer mogelijk! 
 

In vorig maandblad kon u al lezen dat u vanaf dit jaar de mogelijkheid hebt om via een 
groepsaankoop pootgoed van bio-aardappelen aan te schaffen. 
Nog een, voor velen wellicht mindere prettige, verandering is dat we u geen groepsaankoop van VT-
zaden meer kunnen aanbieden. SANAC, verdeler van VT-zaden, heeft ons gemeld dat de aankoop 
van zaden e.a. voortaan online (via hun webshop) moet gebeuren. Er worden geen bestellijsten 
meer toegestuurd. Als lid van een TUINHIER-vereniging hebt u wel de mogelijkheid om 
INDIVIDUEEL VT-zaden aan te kopen met korting, maar dan wel uitsluitend via de computer op de 
webshop. Hoe deze nieuwe bestelprocedure verloopt, verneemt u hierna. 
 

Zo kunt u voortaan VT-zaden met korting bestellen: 

 Ga naar www.zadengids.be, waar u alle producten terugvindt met een woordje uitleg 

 Wilt u zaden (of andere artikelen) bestellen, klik dan verder door op webshop en selecteer daar 
de website “ARBORIX” 

 Via deze pagina kan u alle VT-zaden bestellen samen met eventueel nog andere producten 
 Bij de eindafrekening kan je gebruik maken van de persoonlijke kortingscode van onze 

vereniging, namelijk VT ZADEN TUINHIER GERAARDSBERGEN, die u recht geeft op een 
korting van 5%. Deze promocode is geldig van 1 december 2018 tot 31 januari 2019. 

 De individuele bestellingen worden franco aan ieder lid geleverd. 
 

• Zaadhandel Van der Wal 
 

Voor het bestellen van zaden en aanverwante artikelen zijn we nu uitsluitend aangewezen op 
zaadhandel ‘Van der Wal’, waar we vorig jaar trouwens ook al bestellingen geplaatst hebben. Hier 
krijgen we wel nog bestellijsten toegestuurd. 
 Bestellen kan enkel via het voorgedrukt bestelformulier op naam van onze vereniging (of een 

kopie ervan). 
 Indien u overweegt om bij Van der Wal te bestellen en u geen bestellijst ontvangen hebt, laat 

het ons dan weten. Wij bezorgen u dan een kopie van het bestelformulier. 
 Op het assortiment van zaden van groenten, bloemen en kruiden wordt een korting van 25% 

toegekend.  
 Op andere artikelen (gewasbechermingsmiddelen, bloembollen, tuinartikelen, ...) wordt 10 % 

korting gegeven. 
OPGELET! 
 Op de bestelbon van Van der Wal vermeldt u enkel het totaalbedrag voor zaden en/of diversen. 
 Deze totalen kan je dan overbrengen op onze bestelbon, waar u de korting kunt verrekenen. 
 

Terugblik op de voordracht van vrijdag 16 november 2018 over tuingereedschap 
 

Hoe het allemaal begonnen is … 
 

Voor deze voordracht was de heer Roger Van Delsen van de firma Polet onze gastspreker. In zijn 
inleiding vertelde hij hoe het allemaal begonnen is toen, meer dan honderdvijftig jaar geleden, 
Franse smeden zich kwamen vestigen in Borsbeke. Meer dan een eeuw geleden smeedde Polet zijn 
eerste spade en vandaag is die ‘Polet’ spade nog altijd het grootste uithangbord. In het begin van de 
twintigste eeuw trokken veel loonwerkers vanuit Vlaanderen naar Noord-Frankrijk om er te gaan 
werken op de bietenvelden en in de steenbakkerijen, waardoor er een grote vraag naar degelijk 
materiaal was. De industriële revolutie vereiste nieuwe technieken en van de eenvoudige smidse van 
weleer groeide het bedrijf uit tot een hoogtechnologische onderneming met een zeer gevarieerd 
assortiment aan gereedschap voor bouw, tuin en industrie. 

  
 

 
     

 
  

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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Kwaliteit en innovatie stonden al die jaren borg voor de commerciële bloei van het bedrijf. Zowel de 
prijsbewuste hobbyist als de veeleisende vakman vindt zijn gading in het gamma van ‘Polet’ 
producten en weet ze te waarderen. 
In 2013 fuseerde het bedrijf Polet met de Smederij Dewolf (Polet Traditional) en sinds 2015 maakt 
ook De Pypere uit Ardooie deel uit van de groep. Deze laatste is als fabrikant van kwalitatief 
handgereedschap voor tuin- en landbouw, bouwindustrie en hobbysector actief sinds 1873. Vijftig tot 
zestig procent van de omzet is voor de Belgische markt, de rest gaat naar de omliggende landen. 
 

Van materiaal tot kwaliteitsgereedschap 
 

Het uitgangsmateriaal is boorstaal dat bij een temperatuur van 850 °C gehard (getemperd) wordt. 
De hardheid varieert van 25 to 50 ‘Rockwell’ en dat is best wat als je weet dat de hardheid van een 
beitel tussen de 50 en 53 Rockwell ligt. Het blad van de spade wordt uit een plaat gesneden, waarna 
de hals (de ‘veer’) er op gelast wordt. Dan volgt het ‘polijsten’ en het ‘instelen’. De dikte van het blad 
is afhankelijk van de toepassing, bv. 3,5 mm voor een boomspade. 
 

Welk formaat?  

In lichtere grond kan u een kortere maar bredere opendulspade gebruiken. In zware 

kleigrond is een lange smallere veerspade te verkiezen. 
 

Soorten spadestelen 

Spadestelen verschillen afhankelijk van de streek en de gewoontes. Meestal zal een T-steel of 
kruksteel gebruikt worden maar in bepaalde streken ziet men ook D-stelen (vooral in het Waasland 
en de Westhoek) en knop- of bolstelen (in Belgisch Limburg en het grootste deel van Frankrijk). 
 

Hout of glasvezel 

• Een kwalitatief goede en veel gebruikte houtsoort voor stelen is essenhout. Die houtsoort 
kenmerkt zich door zijn rechtdradige nerven, die over heel de lengte van de steel lopen. 

• Beukenhout is goedkoper en minder sterk, maar voldoet toch als gereedschapssteel. Beuk is te 
herkennen aan de donkere stipjes op het hout. 

• De houten stelen van de ‘Polet’ hamers en bijlen zijn vervaardigd uit hickory, een Canadese 
houtsoort die nog harder is dan es. Deze houtsoort is vooral geschikt voor het zwaardere werk 
(voor professioneel en intensief gebruik). In de ‘Polet Traditional’ reeks vind je ook een aantal 
schoppen, spades en hakken met deze houtsoort. 
De houten spadestelen worden gevernist. Dat laagje vernis maakt de steel gladder, wat een 
aangenamer gevoel geeft en de vochtinwerking van regen of zweet tegenhoudt, waardoor je 
steel langer meegaat. 

Voor professioneel gereedschap worden meer en meer stelen van glasvezel gebruikt. Die bestaan uit 
miljoenen haarfijne glasvezels die met epoxyharsen worden samengevoegd tot een supersterke 
steel. Je vindt ze in drie varianten: 
• Volle glasvezelsteel (Fiber 9001): deze steel is vervaardigd uit homogene getrokken 

glasvezel, 100% parallel en continu. Deze steel is tot 10 keer sterker dan een houten steel. 
• Steel met glasvezelkern omringd door PVC: deze steel is tot 5 keer sterker dan een houten 

steel (Fiber 5001). 
• Holle glasvezelsteel: dit is een lichte, holle glasvezelversterkte steel die tot 3 keer sterker is 

dan een houten steel (Fiber 3001) 
 

Alle spaden uit de reeks ‘Polet Traditional’ worden gemaakt van hoogwaardig staal, gesmeed en 
gehard. Door het smeden hebben ze een geleidelijk dunner wordend blad en worden ze perfect 
geslepen zodat de snede heel scherp is. Dit zorgt er voor dat de spade zelfslijpend is 
(zelfonderhoudend gereedschap). 
 

Tips bij aankoop van vervangstelen 

Heb je een houten steel nodig, kies dan een essen steel die mooi rechtdradig en gladgeschuurd is, 
met de passende diameter en aanscherping voor uw gereedschap. Ook de lengte van de steel is 
belangrijk. Voor tuingereedschap is de ideale lengte 160 cm: dat werkt gemakkelijk en 
rugbesparend. Bij schopstelen is een goede buiging belangrijk voor de ergonomie. 

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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Gelezen in ‘de bosbode’ 
 

Sinds het einde van de zomer kleuren heel wat fijnsparren oranjebruin 
De oorzaak is een aantasting door de ‘Letterzetter’ (Ips typographus), 
groot), die onder de schors leeft. Hij komt vooral voor op sparren, in het bijzonder de fijnspar (Picea 
abies), ook gebruikt als kerstboom, maar kan ook andere naaldbomen aantasten. 
 

Een gezonde boom kan door harsvorming insecten weren, maar als ze zijn verzwakt door 
droogte, schade of zijn omgevallen tijdens een storm, dan is dit niet meer voldoende en kan de 
boom door enkele kevers gekoloniseerd worden. Deze verzwakte bomen worden in eerste instantie 
bezocht door mannelijke kevers. De mannetjes zoeken op de schors naar een 
geschikte plaats om zich naar binnen te boren. Eenmaal binnen begint 
mannetje een paringskamer te grave
chemische stof uit waarvan de geur
mannetje paart met 2 tot 3 vrouwtjes
schors. In gangen van maximaal 15 cm lengte legt het vrouwtje tientallen 
eitjes. De larven, die daaruit komen, eten weer nieuwe gangen, dwars op de 
moedergang, Dit veroorzaakt een heel karakteristieke patroon waarbij het
of er een boekwerk is geschreven
 

Plagen van de Letterzetter duren 3 tot 6 jaar. In het eerste jaar worden vooral 
de afgebroken stamdelen en omgewaaide bomen zonder wortels gekoloniseerd, 
in het tweede jaar zowel de (in de scha
bomen en in het derde jaar voornamelijk de staande ver
van de ‘Letterzetter-plaag’ is in het 2e en 3e jaar.
 

Omdat de kevers vanaf eind maart/
versneld afgevoerd worden, om verdere verspreiding tegen te gaan
De aanwezigheid van de Letterzetter moet gemeld worden aan het Federaal Agentschap voor de 
Voedselvoorziening (FAVV: http://www.favv.be/meldingsplicht/).

 

Zo mooi, zo geel en zo alle
 

Winterjasmijn: de eenzame bloe
Nu het laatste kleurrijke blad weggeblazen is
ontluikende gele bloemen van de 
aandacht op in de stilaan kleurroze tuin. 
week tijd is de tuinafsluiting, waarop de 
getooid met een pracht aan ‘gele sterretjes’. 
Winterjasmijn (Jasminum nudiflorum) 
winter- en voorjaarsbloeier. Hij bloeit 
maart op de dan nog bladloze takken (vandaar de na
‘nudiflorum’ of ‘naaktbloeier’). 
pret soms (tijdelijk) komen bede
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Sinds het einde van de zomer kleuren heel wat fijnsparren oranjebruin en gaan ze vervolgens dood. 
De oorzaak is een aantasting door de ‘Letterzetter’ (Ips typographus), een kleine bastkever (5 mm 

, die onder de schors leeft. Hij komt vooral voor op sparren, in het bijzonder de fijnspar (Picea 
erstboom, maar kan ook andere naaldbomen aantasten. 
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schade of zijn omgevallen tijdens een storm, dan is dit niet meer voldoende en kan de 

enkele kevers gekoloniseerd worden. Deze verzwakte bomen worden in eerste instantie 
bezocht door mannelijke kevers. De mannetjes zoeken op de schors naar een 
geschikte plaats om zich naar binnen te boren. Eenmaal binnen begint het 

een paringskamer te graven en als deze klaar is, scheidt hij een 
chemische stof uit waarvan de geur de vrouwtjeskever moet lokken. Een 
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schors. In gangen van maximaal 15 cm lengte legt het vrouwtje tientallen 

die daaruit komen, eten weer nieuwe gangen, dwars op de 
moedergang, Dit veroorzaakt een heel karakteristieke patroon waarbij het lijkt 
of er een boekwerk is geschreven (zie foto). Vandaar de naam Letterzetter.  

duren 3 tot 6 jaar. In het eerste jaar worden vooral 
de afgebroken stamdelen en omgewaaide bomen zonder wortels gekoloniseerd, 

de (in de schaduw) liggende als verzwakte staande 
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is in het 2e en 3e jaar.  

Omdat de kevers vanaf eind maart/ begin april weer uitvliegen, moeten aangetaste bomen ge
om verdere verspreiding tegen te gaan. 

De aanwezigheid van de Letterzetter moet gemeld worden aan het Federaal Agentschap voor de 
Voedselvoorziening (FAVV: http://www.favv.be/meldingsplicht/). 
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Er zit een vogeltje op een hekje 

Met een briefje in zijn bekje 

Waarop staat geschreven 

Dat 2019 jullie alles mag geven 
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