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Volgende activiteit 
 

• Vrijdag 26 april 2019 vanaf 19h: statutaire vergadering, gevolgd door een voordracht over 
‘De wondere wereld van de kolen’ door Herman De Waele. Tombola als afsluiter. Denk 
eraan om uw aanwezigheidslotjes mee te brengen. 
 

Kolen zijn behalve aan vitaminen A, B, C, E & K, heel rijk aan mineralen, vezels en flavonoïden. 
De meeste flavonoïden zijn zeer effectief werkende ziektevoorkomende stoffen omdat ze de vrije 
radicalen, die voor het ontstaan van ziekten kunnen zorgen, onschadelijk maken. Dankzij deze 
waardevolle stoffen verminder je door het eten van kolen ook je slechte cholesterol. 
Bij het ingaan van het nieuwe tuinjaar willen we daarom de teelt van de kolen eens extra onder 
de loep laten nemen door een specialist. Omdat kolen veeleisende groenten zijn, is het belangrijk 
om de eigenheden van deze gewassen goed te leren kennen. Het is deze kennis die de sleutel is 
om de biologische teelt van de diverse soorten tot een goed einde te brengen. Kolen kunnen 
bijna in alle tuinen worden geteeld en zijn net daarom zeer populair. 
Herman De Waele maakt ons deelgenoot van zijn jarenlange bevindingen en ervaring i.v.m. de 
zaadkeuze, zaaitijdstip, bemesting, voorkomen van ziektes (zoals knolvoet), aanplanten en 
verzorgen om met succes kolen te telen. 
 

Alvast deze raad van Herman: eet minstens eenmaal per week een koolgerecht, want dat zou 

het risico op veel kankers helpen beperken.  
 

Iedereen is van harte welkom, inkom gratis. 
 

Plantenruildag op het volkstuinpark Sportkring 
 

• Op zondag 12 mei 2019 vanaf 10h tot 16h is iedereen van harte welkom op onze vijfde 
opentuindag op het volkstuinpark Sportkring, gelegen in de Zonnebloemstraat (rechtover de 
parking van Denderland Shopping Center). 
 Er zal opnieuw een mooi aanbod zijn van met zorg (en liefde) gekweekte plantjes: bloemen, 

kruiden (dille, bieslook, peterselie, basilicum, …) en heel wat plantklare groenten (diverse 
soorten kolen en sla, suikerbrood, andijvie, snijbiet, rode biet, selder, pompoen, … ). 

 pH-meting op de meegebrachte grondstalen. Om een goed idee te krijgen van de 
zuurtegraad van uw bodem (tuin, gazon) neem je best voldoende (minstens 10) boorstalen, 
een 15-tal cm diep. Hiervoor kan je bv. een bollenplanter gebruiken. Doe deze hoeveelheid 
grond in een emmer en meng goed dooreen. Breng hiervan een ongeveer een 0,5 kg mee. 

 Geïnteresseerden kunnen ook een kijkje nemen op de site. 
 En ook een hapje en een drankje zullen wellicht niet ontbreken. Van harte welkom! 

 

BELANGRIJK bericht voor de deelnemers aan de clubreis naar de Loirevallei 
 

• Gelieve vóór 25 mei 2019 het SALDO van 240 EURO per persoon (voor de kamers alleen is 
dit 327 EURO) te willen overschrijven op rekeningnummer BE59 0010 6942 7626 van 
WALRAEVENS-GODYNS, Elzenstraat 62 - 9500 Geraardsbergen met vermelding: SALDO clubreis 
LOIRE  + namen van de betrokkenen. 

• Opgepast: het vertrekuur op zaterdag 15 juni wordt op vraag van de buschauffeur met een 
kwartier vervroegd, dus op om 5h45 stipt (samenkomst vanaf 5h30). Beste dank voor uw 
begrip vanwege de inrichters, André en Yolande. 

KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ 
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GERAARDSBERGEN 
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Verder op de agenda 
 

• Wij willen nu al vermelden dat we op zondag 23 juni 2019 onze jaarlijkse wandeling en 
barbecue hebben. U verneemt er alles over in ons volgend nummer. Hierna alvast al een korte 
beschrijving van de wandeling. 

 

We vertrekken aan het station van Lessen en via het sluizencomplex van de oude en nieuwe Dender 
gaan we naar de verlaten en nog in werking zijnde steengroeven en bewonderen de geologische 
structuren en de natuur. Ook bezoeken we de groeve waar het megalomane Snowgames project 
uitgewerkt wordt en waar een duikclub oefent in diepduiken. We keren terug langs een van de oude, 
maar opgevulde groeven, die sinds een vijftal jaar ingericht wordt als natuurreservaat. Onze uitstap 
eindigt aan het geboortehuis van René Magritte, de bekende surrealistische schilder. 
 

In memoriam 
 

• Op 3 april 2019 overleed de heer Julien De Mulder, weduwnaar van mevrouw Jeannine De Turck 
en vader van Hugo De Mulder, bestuurslid en webmaster van onze vereniging. 

 

In naam van alle leden biedt het bestuur aan de familie zijn innige deelneming aan. 
 

Terugblik op het ‘Geraardsbergen BIJ-VRIENDELIJK’ evenement van 17 maart 
 

Op zondag 17 maart vond in het Koetshuis en Abdijpark het ‘Geraardsbergen BIJ-VRIENDELIJK’ 
evenement plaats, een initiatief van de mileudienst. Ook onze vereniging nam deel aan deze actiedag 
rond het belang van honingbijen en wilde bijen. Naast infostands over bijen (met proevertjes) en bij-
vriendelijk tuinieren waren er ook workshops voor de kinderen. Tevens waren er gratis bijvriendelijke 
planten verkrijgbaar. 

Op de foto ziet u schepen 
Martine Duwyn samen met 
onze voorzitter André 
Depelsenner en Marc Trenoye, 
zoals steeds de bezieler van 
onze alweer geslaagde stand.  
 

Onze tuinbak (op eiken 
poten!), gevuld met spinazie, 
kervel, sjalot, ui, oesterblad, 
aardappel- en aardbeiplantjes, 
sla en erwt, netjes geschikt 
zoals het teeltplan het 
voorschrijft natuurlijk, kon op 
heel wat interesse rekenen. 

 
In de namiddag was er een interessante 
lezing door Karel Schoonvaere (UGent) 
over de Aziatische hoornaar, die zich, sinds 
zijn intrede in 2011, snel uitbreidt in ons 
land. 
Op de website https://vespawatch.be/ is 
alles mooi in kaart gebracht. 

  
 

 
     

 
  

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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Hoe hoornaars herkennen? 
 

Hoornaars zijn bijna dubbel zo groot als een wesp of honingbij. Als hulpmiddel kan je de grootte van 
een muntstuk van 1€ in gedachten nemen. Hoornaars zijn altijd groter dan het muntstuk. 
In België komen twee hoornaarsoorten voor: de Aziatische hoornaar en de Europese hoornaar. 
De Aziatische hoornaar is net iets kleiner dan de Europese hoornaar. De koningin van de Aziatische 
hoornaar meet 3,5 cm van kop tot angel. Ze is iets kleiner dan de Europese hoornaar koningin, die 
een lengte van 4 cm haalt. De werksters en darren, of mannetjes, zijn kleiner dan de koningin. 
Aziatische hoornaar werksters en darren worden gemiddeld 2,5 - 3 cm groot, Europese hoornaars 
weerom iets groter met 3 tot 3,5 cm. Omdat je wellicht niet de kans zult krijgen om een levende 
hoornaar nauwkeurig te meten, is het beter om u te baseren op het verschil in kleurpatroon om 
Aziatische van Europese hoornaars te onderscheiden. 
 

Met 3 eenvoudige kleurkenmerken kan je de Aziatische hoornaar onderscheiden van de Europese 
(zie ook tekening hierna). 
 

• Achterlijf 
Het achterlijf van de Aziatische hoornaar is zwart met enkel één donkergeel achterlijfsegment. Het 
achterlijf van de Europese hoornaar bestaat voor twee derden uit geel. Het eerste segment is 
roodbruin en zwart. De tip van het achterlijf is altijd geel. Meestal zijn 2 rijen van zwarte stippen op 
een gele achtergrond zichtbaar. 
• Pootjes 
De pootjes van de Aziatische hoornaar zijn zwart met opvallend gele tippen. De pootjes van de 
Europese hoornaar zijn volledig roodbruin. In zeldzame gevallen kan de roodbruine kleur verbleken, 
maar er is nooit zwart te zien. De pootjes van kleinere wespensoorten zijn bijna volledig geel. 
• Borststuk 
Het borststuk is het lichaamsdeel tussen kop en achterlijf waarop poten en vleugels vastzitten. De 
bovenzijde ervan is bij de Aziatische hoornaar volledig zwart gekleurd en bij de Europese hoornaar 
zwart met roodbruine tekeningen. De roodbruine kleur loopt door tot op de bovenkant van de kop. 
Op het zwarte borststuk van andere wespensoorten (gewone wesp, Duitse wesp) zijn nagenoeg altijd 
duidelijk gele strepen of stippen te zien. 

 
Houd wel altijd rekening met volgende mogelijke afwijkingen: in tegenstelling tot de structuur van de 
lichaamsdelen kan de kleur soms variabel zijn. Bijvoorbeeld worden Aziatische hoornaars bleker 
naarmate ze langer vliegen of zijn de pootjes van Europese hoornaars soms geel in plaats van 
roodbruin gekleurd.  
 

Yacon: een mooie aanwinst voor onze groentetuin! 
Korte samenvatting van de voordracht over deze plant door Guy De Kinder op 22 maart 2019. 
 

• Herkomst en plantkundige kenmerken 
 

Yacon (Smallanthus sonchifolius) is een plant waarvan 
de langwerpige dikke eetbare knollen te vergelijken zijn 
met die van dahlia’s. Op de foto hiernaast ziet u rechts 
onderaan een dergelijke eetknol en merkt u op dat er 
daarnaast ook kleinere knolletjes met uitgelopen 
knoppen aanwezig zijn, de zogenaamde broedknollen.  
 

Het gewas is afkomstig uit de Andes in Zuid-Amerika, 
waar de verse knollen worden aangeboden op 
groentemarkten. Yacon behoort tot de Asterfamilie 
(composietenfamilie, Asteraceae) en is als dusdanig 
nauw verwant met aardperen, schorseneren, cichorei, 
kliswortel, witloof, paardebloem, … Om die reden hoort 

het ook thuis op het perceel van de wortelgroenten 

(wortel, pastinaak, rode biet, …). Vermijd 
vruchtafwisseling met schorseneren en aardperen! 
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• Teeltwijze 
 

- Bodem: bij voorkeur een humusrijke diep losgemaakte zandgrond en leemgrond, die 
voldoende vocht vasthoudt. 

- Bemesting: net zoals voor de andere wortelgewassen vraagt yacon slechts een matige 
bemesting. De plant is dankbaar voor wat extra compost of verteerd stalmest en voor fosfor 
(beendermeel). Wat extra kaliummest (smeerwortelmulch, patentkali, vinasse kali, …) 
bevordert de wortelproductie en maakt de plant ook beter bestand tegen droogte. 

- Standplaats: in volle zon (maar niet aan een zuidermuur) of halfschaduw. De optimale 
groeitemperatuur is 18-22°C, een temperatuur hoger dan 35°C wordt niet goed verdragen. 
Houd er rekening mee dat de planten fors kunnen doorgroeien tot bijna 2 m, zodat ze schaduw 
geven aan de nabij groeiende groenten, tenzij ze aan de noordkant staan.  

- Opkweek: een belangrijk aandachtspunt bij de opkweek is dat de jonge planten erg gevoelig 
zijn voor lentenachtvorst. Daarom kan je best eind maart-begin april de plant ‘voortrekken’ 
door de broedknollen binnenshuis (+ 5°C) in een lichtrijke ruimte op te potten in luchtige, 
matig vochtige potgrond. Indien nodig (volgens de groei) verpotten in een iets grotere pot. 
Om te starten heb je natuurlijk plantgoed nodig. Een ‘goede tuinziel’, die deze plant al heeft 
gekweekt, kan u een paar ‘broedknollen’ bezorgen en dan ben je vertrokken. Deze vegetatieve 
knollen zijn verkrijgbaar in gespecialiseerde kwekerijen (o.a. 
Cook and Herb, Sanguisorba, Vreeken’s Zaden - Dordrecht, 
NL), waar verschillende rassen worden aangeboden die wit, 
oranjegeel of paars vlees hebben. De schil varieert in kleur. 

- Uitplanten: vanaf 15 mei (ijsheiligen) tot 31 mei (uiterlijk 10 
juni), later geeft onvoldoende opbrengst. Geef 1x flink water 
na het planten. Reken 1 of 1,5 m² per plant (vergelijkbaar met 
courgette). De eerste 6-8 weken groeien de planten niet veel. 
Hierdoor lenen ze zich, tijdens die periode, uitstekend voor 
combinatieteelt met bvb. sla. Indien je in droge periodes water 
geeft mag je een hogere productie verwachten. Weet dat 
schoffelen 2 gietbeurten waard is, doe het dus regelmatig 
(zeker na fikse regenbuien). De plant groeit vooral echt hard 
na de langste dag, wat typisch is voor een ‘korte dagplant’. De 
knollen worden laat in de zomer aangemaakt. De gemiddelde 
opbrengst per plant bedraagt 6 kg. De (kleine) bloemen komen 
pas laat in het seizoen, als ze al komen, want een vroege vorst 
kan de pret bederven. De plant is niet gevoelig voor ziekten en plagen. Wel opletten voor 
slakken tijdens de eerste weken na het planten (mei-juni) en voor veldmuizen en woelratten in 
het najaar (september-oktober) en ook tijdens de bewaring! 
 

• De oogst  
 

Oogsten doe je tussen 15 oktober en 30 november. Wacht tot na de eerste nachtvorst omdat tot 
die tijd het knolgewicht nog steeds toeneemt. Bij de eerste nachtvorst zullen de bladeren al 
zwart worden, de groei van de knollen stopt dan, maar zelf zijn ze nog niet aangetast. Het rooien 
moet voorzichtig gebeuren want de eetknollen zijn broos en breken gemakkelijk. Knip de 
bladstengels terug tot een twintigtal cm boven de grond om nog een zekere grip over te houden. 
Verwijder dan 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. Let wel, er breken bijna altijd knollen 
af, die je apart moet uitgraven. Na het rooien zie je duidelijk de twee soorten knollen: net onder 
de stengels zitten de ‘broedknollen’, daaronder de heel wat grotere ‘consumptieknollen’.  

 

• Bewaring  
 

Beide types knollen kunnen heel goed bewaard worden. Laat de eetknollen 1-2 dagen bij 18°C 
voor een goede genezing van de wonden. Bewaar de stengelstompen met de broedknollen en de 
eetknollen verder in kisten bij 2 tot 8°C in een kelder of aardappelruimte met hoge relatieve 
vochtigheid (90% RV). Bedek ze met wat vochtig zand, handvochtige turf of tuingrond zodat ze 
niet uitdrogen, zowat vergelijkbaar met het opbergen van dahliaknollen. Laat om die reden ook 
zoveel mogelijk aarde hangen aan de knollen. Op die manier kan je ze bewaren tot mei-juni. 
Wacht minstens 2 weken voor je ervan gebruikt, dan zijn ze zoeter. Beschadigde knollen 
beschimmelen, dus niet bewaren tussen de gave knollen!  
 

• Gebruik in de keuken  
 

Eerst de knollen wassen en eventueel daarna schillen. Na het schillen en fijn snijden eventueel 
besprenkelen met citroen of appelazijn om de witte kleur te behouden. Het gebruik van deze 
caloriearme knollen in de keuken is veelzijdig: je kunt ze bakken, koken en frituren. Maar 
vanwege het effect op onze gezondheid is de verse consumptie meest aangewezen: rauw zijn ze 
te eten zoals fruit of kunnen gemengd worden in een gemengde fruit- of groentesalade (bij 
veldsla, witloof, rucola, …). 
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De smaak neigt naar die van 
december tot maart. De structuur lijkt op deze van zomerrammenas: sappig en knapperig.
 

De eerste maanden is het effect op de gezondheid het hoogste
prebiotische werking, d.w.z. het 
waardoor er minder kans is op 
opname van calcium en magnesium. Als je er te veel van eet heeft h
 

De knollen zijn rijk aan oligofructose
diabetici is dit, bvb. onder de vorm van
 

• Wetenswaardig: 
 

- Bij bewaring of bij blootstelling 
- De bovengrondse delen kan je 
- Een andere toepassing is het gebruik van de holle stengels voor het aanmaken van een 

insectenhotel. Snij de stengels eerst in s
stukken met 2 touwen bij elkaar binden en i
schuilplaats voor solitaire bijen en oorwormen. 

- Vermeerdering kan, naast het inpotten van de broedknollen, ook ge
van stengelstekken van 8
de opgepotte broedknollen ontstaan
tegen uitdrogen. Na het wortelen vorstvrij (+5°C) op een lichtrijke plaats 

 

Jeugdig en ACTIEF bezoek in de Sint
 

In het kader van ‘de dag van de actieve burger
basisschool GO! Dender op bezoek in het volkstuinpark in de Sint
Niet zomaar een leuk uitstapje, 
geplande tuintaken. Toen ik aan de leerlingen vroeg wie er allemaal een tuin had, gingen spontaan 
alle handen in de lucht. Het was duidelijk: juf Karen had de ‘t
 

En, om Raymond te citeren: 
“Ik bezweer u, beste leden: het ging vooruit, het ging verbazend goed vooruit!”
Want, zeg nu zelf, in amper een uurtje tijd
- de plaatsen voor de aspergeplanten aangeduid
- 2 rijen erwten gezaaid met daartussen radijsjes
- prei geoogst om een rijtje aardappelen te planten en
- 1 rijtje spinazie gezaaid 
 

Een duivelse aprilse gril kwam maar al te vroeg de pret bederven. Dan maar 
geschuild in het tuinhuisje van buurvrouw Linda en, omdat h
ongeveer speeltijd was (denk ik), een stukje cake gegeten. We h
maar van de nood een deugd gemaakt en 
leuke attentie met een hopelijk ‘zonnebloemige’ toekomst.
 

In naam van onze 
vereniging, wil ik de 
directie van GO! 
Dender bedanken 
omdat wij jullie in het 
kader van dit initiatief 
mochten verwelkomen 
op ons volkstuinpark. 
Tevens een woord van 
dank aan juf Karen 
voor de toegestuurde 
foto’s en de hulp bij de 
taakverdeling. Tot slot 
een dikke proficiat en 
oprechte dank voor de 
geboden hulp aan de 
leerlingen, die met 
enthousiasme hieraan 
hebben meegewerkt. 
 

Op de foto: juf Karen 
en de volkstuiniertjes 
van het moment: 
Alexis, Phoebe, Emily, 
Hanne, Kenzo, Senne, 
Jarne, Pablo en Reda.  
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kan je hakselen en inkuilen voor gebruik als veevoeder.
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met 2 touwen bij elkaar binden en in april de bussels in de fruitbomen hangen
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stengelstekken van 8-20 cm lang in het najaar (augustus) of in april van scheuten die op 

de opgepotte broedknollen ontstaan. Plaats ze in luchtige stek- of zaaigrond
tegen uitdrogen. Na het wortelen vorstvrij (+5°C) op een lichtrijke plaats 
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alle handen in de lucht. Het was duidelijk: juf Karen had de ‘tuinelite’ van haar klas meegebracht!

“Ik bezweer u, beste leden: het ging vooruit, het ging verbazend goed vooruit!”
Want, zeg nu zelf, in amper een uurtje tijd hebben wij: 
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Een duivelse aprilse gril kwam maar al te vroeg de pret bederven. Dan maar 
geschuild in het tuinhuisje van buurvrouw Linda en, omdat het toch 
ongeveer speeltijd was (denk ik), een stukje cake gegeten. We hebben dan 

van de nood een deugd gemaakt en in het tuinhuisje gezorgd voor een 
leuke attentie met een hopelijk ‘zonnebloemige’ toekomst. 
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Voor u gelezen… 
 

In het driemaandelijks tijdschrift ‘
‘Kruiden uit het bos’ een vaste waarde. 
in de kijker. 
 

"Eet prei in maart en daslook in mei,

dan is men het hele jaar doktervrij." 
 

Daslook (Allium ursinum) is een plant uit
plant komt voor in heel Europa 
Zeegebied), Klein-Azië, de Kaukasus
De plant groeit, vaak in groepen
loofbossen met een humusrijke, vochtige, kalkhoudende ondergrond.
Daslook is een beschermde plant en mag niet geplukt of uitgegraven 
worden, al zou dit in Nederland vanaf 1 januari 2017 niet meer
geval zijn. 
Daslook behoort tot de eerste lenteboden. Uit de witgele bollen 
ontspringen langstelige lancetvormige
nervige bladeren. De plant wordt 30
juni, soms tot juli. Op de 20 tot 25 cm 
bolvormige schermen gegroepeerd.
zijn omgeven door zes breed ovale
bovengrondse deel van de plant volledig en blijft enkel de ondergrondse bloembol over.
De soortaanduiding ursinum (Ursus

winterslaap zich eerst aan deze plant tegoed deden. 
ook berenlook (in het Duits Bärlauch

dassen, die onder deze planten hun hol hadden.
 

De sterksmakende bladen kunnen rauw fijngehakt gebruikt worden in
In Duitsland is daslook sinds 
marinades, in brood ('Bärlauchbro
in Orfű, worden eind maart/begin april daslook
waarbij daslook in vele varianten verwerkt in gerechten wordt aangeboden.
wordt gewonnen als deze plant in zeer grote hoeveelheden bloeit
Hongarije als bijzonderheid verkocht.
 

Verse daslook wordt al eeuwenlang gewaardeerd als sterk werkend geneeskrachtig kruid. 
geschikt als zuiveringskuur in het voorjaar en helpt chronische huidziektes te bestrijden, door de 
bloedreinigende eigenschappen. 
opgeblazen gevoel. Ook mensen met een hoge bloeddruk en verharding van de slagaderwand 
(sclerose) kunnen baat hebben 
Opgelet! De bladeren van daslook lijken op 
het lelietje-van-dalen en de herfsttijloos
Dit hoeft niet te gebeuren. Immers
kneuzen van de bladeren van daslook
 

6 

het driemaandelijks tijdschrift ‘de bosbode’ (van Marc) is de rubriek 
‘Kruiden uit het bos’ een vaste waarde. Deze maand plaats ik ‘Daslook’ 

"Eet prei in maart en daslook in mei, 

is men het hele jaar doktervrij." (Volkswijsheid) 

) is een plant uit de lookfamilie (Alliaceae). De 
 (met uitzondering van het Middellandse 

Kaukasus en in Siberië tot Kamtsjatka. 
vaak in groepen, bij voorkeur in schaduwrijke 

een humusrijke, vochtige, kalkhoudende ondergrond. 
Daslook is een beschermde plant en mag niet geplukt of uitgegraven 

n Nederland vanaf 1 januari 2017 niet meer het 

Daslook behoort tot de eerste lenteboden. Uit de witgele bollen 
ontspringen langstelige lancetvormige, donkergroene en parallel-

De plant wordt 30–40 cm hoog en bloeit van april tot 
20 tot 25 cm lange bloemstengel staan de zuiver witte bloemen in losse 

bolvormige schermen gegroepeerd. De bloem bevat zes meeldraden en een driedelige
zijn omgeven door zes breed ovale bloemdekbladen. De zaden zijn zwartbruin.
bovengrondse deel van de plant volledig en blijft enkel de ondergrondse bloembol over.

Ursus = beer) is ontstaan door het oude bijgeloof dat beren na hun 
winterslaap zich eerst aan deze plant tegoed deden. Om die reden wordt

Bärlauch) genoemd. De naam daslook zou dan weer verwijzen
dassen, die onder deze planten hun hol hadden. 

De sterksmakende bladen kunnen rauw fijngehakt gebruikt worden in 
enkele jaren zeer populair en wordt het verwerkt

in brood ('Bärlauchbrot') en kaas. In dorpen in het Mecsekgebergte i
begin april daslook-festivals (medvehagyma-fesztivál) georganiseerd, 

waarbij daslook in vele varianten verwerkt in gerechten wordt aangeboden. De honing van daslook 
wordt gewonnen als deze plant in zeer grote hoeveelheden bloeit en wordt in dit gebied van

rkocht. 

aslook wordt al eeuwenlang gewaardeerd als sterk werkend geneeskrachtig kruid. 
geschikt als zuiveringskuur in het voorjaar en helpt chronische huidziektes te bestrijden, door de 
bloedreinigende eigenschappen. Het bevordert de spijsvertering en kan verlichting geven bij een 

Ook mensen met een hoge bloeddruk en verharding van de slagaderwand 
bij daslook. 

De bladeren van daslook lijken op die van enkele andere, maar wel
herfsttijloos, waardoor er jaarlijks slachtoffers vallen 

Dit hoeft niet te gebeuren. Immers, als je vertrouwd bent met de knoflookgeur
kneuzen van de bladeren van daslook, kan er geen verwarring mogelijk zijn. 
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zuiver witte bloemen in losse 
De bloem bevat zes meeldraden en een driedelige stamper. Deze 

De zaden zijn zwartbruin. Na juli verdwijnt het 
bovengrondse deel van de plant volledig en blijft enkel de ondergrondse bloembol over. 

= beer) is ontstaan door het oude bijgeloof dat beren na hun 
reden wordt de plant af en toe 

zou dan weer verwijzen naar 

salades en in soepen. 
verwerkt tot pesto, in 

gebergte in Hongarije, zoals 
fesztivál) georganiseerd, 

De honing van daslook 
en wordt in dit gebied van 

aslook wordt al eeuwenlang gewaardeerd als sterk werkend geneeskrachtig kruid. Het is zeer 
geschikt als zuiveringskuur in het voorjaar en helpt chronische huidziektes te bestrijden, door de 

ijsvertering en kan verlichting geven bij een 
Ook mensen met een hoge bloeddruk en verharding van de slagaderwand 

wel giftige planten, zoals 
vallen door verwisseling. 

als je vertrouwd bent met de knoflookgeur die vrijkomt bij het 
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