
Tuinieren_201911 1 Eddy Praet 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volgende activiteiten 
 

• Vrijdag 22 november 2019 om 19h30 in zaal Sint-Bavo, Hoge Buizemont 165 te 

Geraardsbergen: voordracht over ’ Het zelf kweken van paddenstoelen ’ door Ann Van Belle. 
 

In de natuur verspreiden paddenstoelen zich door sporen, maar bij het zelf kweken maak je gebruik 
van vooraf geproduceerde zwamvlokken (mycelium). Dat broed kan de vorm hebben van een 
korrelige massa die u met een drager (stro of houtsnippers) mengt, of van pluggen die je aanbrengt in 
dood hout. Ann Van Belle uit Meigem (Deinze) is al ruim dertig jaar professioneel met paddenstoelen 
bezig. Ze kweekt broed voor meer dan tien soorten paddenstoelen. Aan de hand van beeldmateriaal 
wordt in deze voordracht uitgelegd hoe we zelf verschillende paddenstoelensoorten voor eigen gebruik 
kunnen kweken. Aan bod komen gemakkelijke teelten, zoals oesterzwammen, shiitake en enkele 
minder bekende houtzwammen, die ’s winters aangelegd worden als er weinig werk in de tuin is. 
Verder worden ook o.a. de bietenputzwam, de geschubde inktzwam en ook de gewone kampernoelie 
behandeld, ook al is deze teelt íets omslachtiger en vergt hij wat meer fysieke inspanning. 
Daarna volgt een demonstratie over het enten van hout en het maken van een klein substraat. 

Iedereen is van harte welkom, inkom gratis. 
 

• Vrijdag 13 december 2019 om 19h30 in zaal Sint-Bavo, Hoge Buizemont 165 te 

Geraardsbergen: voordracht over ’ Diefstalpreventie ’ door Hugo De Mulder. 
 

Men zegt wel eens " de gelegenheid maakt de dief " en niets is minder waar, een inbreker zal immers 
kiezen voor die woning waar de fysieke en technische hindernissen die hij dient te overwinnen het 
minste inspanning vergen. Sinds 2017 beschikt de Politiezone Geraardsbergen-Lierde over 9 
vrijwilligers als diefstalpreventieadviseur. Samen met zijn overige collega's volgde Hugo De Mulder, 
bestuurslid en webmaster bij onze vereniging, een intensieve en gespecialiseerde opleiding, erkend 
door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze zijn dus deskundig op het vlak van inbraakpreventie 
en zijn tevens houder van een legitimatiekaart. Aan de hand van een powerpointpresentatie en enkele 
filmpjes zal Hugo het hebben over de organisatorische - fysische - elektronische en 
meldingsmaatregelen. Wist u dat er elk uur in België maar liefst 8 inbraken worden gepleegd. De 
schade die wordt veroorzaakt bij ‘diefstal met braak‘ bedraagt gemiddeld € 4000 en dan spreken wij 
nog niet eens over het psychische leed dat u later met zich meedraagt. Reden genoeg dus om uw 
woning goed te beschermen tegen inbrekers en zo de kans op een inbraak bij u thuis te verkleinen. 
Doe daarom beroep op een diefstalpreventieadviseur. Het advies is immers gratis, op maat, neutraal, 
objectief en zijn of haar aanbevelingen zijn vrijblijvend en niet verplicht. 
Iedereen is van harte welkom, inkom gratis. 
 

CLUBREIS 2020: driedaagse uitstap naar Duitsland (19 tot en met 21 juni) 
 

Op de laatste bladzijden van dit maandblad vindt u het gedetailleerde programma van onze clubreis 
van 2020 en hoe u zich hiervoor kan inschrijven. 

KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ 
WERK DER VOLKSTUINEN vzw 
GERAARDSBERGEN 
 

Voorzitter: André Depelseneer 
Zikastraat, 85 9500 Geraardsbergen 
Tel.: 054411906 
Rekeningnummer: BE86 9733 7216 1550 
volkstuinen.gbergen@gmail.com 
www.volkstuinengeraardsbergen.be 

TUINIEREN 

Maand: november 2019 
Postkantoor GERAARDSBERGEN  I 
P 508040 

V. U.: Eddy Praet 
Watermolenstraat 115 
9500 GERAARDSBERGEN 
Tel: 054415950 

MAANDBLAD (verschijnt niet in augustus) 

Aandacht: NIEUW rekeningnummer! 
 

Wij wensen er uw aandacht op te vestigen dat ons rekeningnummer gewijzigd is. Gelieve 
voortaan voor alle betalingen aan onze vereniging (lidgeld, groepsbestelling, …) het 
rekeningnummer BE86 9733 7216 1550 te gebruiken. 
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Hernieuwing lidmaatschap 
 

Zaterdag 14 december 2019 van 14 tot 16h in zaal Sint-Bavo, Hoge Buizemont 165 te 
Geraardsbergen: zitdag voor de hernieuwing van het lidmaatschap en binnenbrengen van de 
groepsbestellingen van 2020 (zie verder). Leden die een waardebon gekregen hebben kunnen die in 
mindering brengen van hun (zaad)bestelling (niet van het lidgeld), vergeet hem dus niet mee te 
brengen! 
De enveloppen voor de hernieuwing van het lidmaatschap en eventuele deelname aan de 
groepsbestelling worden bedeeld op de voordracht over ’ Het zelf kweken van paddenstoelen ’ 
op vrijdag 22 november.  
 

U wordt lid van onze vereniging door contante betaling of storting van het vereiste bedrag op het 
NIEUWE rekeningnummer BE86 9733 7216 1550. 
• Het lidgeld voor particulieren met een tuin aan huis bedraagt € 11 
• Het lidgeld voor de groepstuinen met, inbegrip van het lidgeld voor Tuinhier Vlaanderen vzw, 

bedraagt: 
• Voor een tuintje in de Sint-Martensstraat € 36 
• Voor een tuintje op Sportkring € 34 
• Voor ieder bijkomend perceel betaalt u € 17 (Sint-Martensstraat) of € 15 (Sportkring) 
• Wie een tuintje heeft, waarop een tuinhuis van de vereniging staat, betaalt jaarlijks € 25 

huurgeld 
• Het lidgeld voor Tuinhier Vlaanderen vzw bedraag € 19. U ontvangt dan naast onze lidkaart ook 

een lidkaart van ‘Tuinhier’. Dit lidgeld is een gezinspakket, waaraan heel wat voordelen 
verbonden zijn: automatisch volwaardig lid van de afdeling, gratis vormingen, heel wat kortingen 
op aankopen en beurzen met uw Tuinhier lidkaart, verzekerd voor alle Tuinhier-activiteiten, 
inclusief uitstappen en reizen, abonnement op het magazine ‘Tuinhier’, alle dienstverlening vanuit 
Tuinhier Vlaanderen aan de lokale afdeling, ... 

 

Wij herinneren er u ook 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 %). 
 

Groepsaankoop 
 

Voor de groepsaankoop van zaden en aanverwante artikelen zijn we nu uitsluitend aangewezen op 
Zaadhandel ‘Van der Wal’. Bestellen kan enkel via het voorgedrukt bestelformulier, ons toegestuurd 
door Van der Wal. 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. 
Ter herinnering: Op het assortiment zaden van groenten, bloemen en kruiden wordt een korting van 
25% toegekend. Op andere artikelen (gewasbechermingsmiddelen, bloembollen, tuinartikelen, ...) 
wordt 10 % korting gegeven. Zie ook de begeleidende brief bij de bestelbon. 
 

Wie de voorkeur geeft aan VT-zaden, kan die bij Sanac (het vroegere Hortiplan) bestellen op de 
webshop. Over wat en hoe u kunt bestellen vindt u meer info in de, bij de bestelbon bijgevoegde, 
begeleidende brief. 
 

NIEUW op de bestelbon 
 

Er zijn een paar interessante nieuwe artikelen op de bestelbon: 
• Wij bieden onze leden de mogelijkheid om PHACELIA (groenbemester) aan te kopen aan zeer 

concurrentiële prijzen. Wacht niet om te kopen tot je hem nodig hebt, maar bestel nu! 
Phaceliazaad bewaart zeker 2 jaar. 

• Nieuw is ook HOWICOVER, een ‘verbeterd vliesdoek’ (zie begeleidende brief voor meer uitleg). 
 

Net als vorig jaar bieden wij u de mogelijkheid om pootgoed van bio-aardappelen, met een hoge 
resistentie tegen PHYTOPHTORA (de plaag), aan te kopen. Zie bestelbon voor de variëteiten. 
 

  
 

 
     

 
  

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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Terugblik op de spaghettiavond 
 

Jaar na jaar doet onze spaghettiavond de zaal vollopen, wat ons enorm plezier doet. We hopen dat 
het u allen gesmaakt heeft en dat jullie genoten hebben van een gezellige avond. We waarderen zeer 
uw talrijke aanwezigheid en zeggen dan ook graag tot volgend jaar! 
 

In naam van het bestuur ook een welgemeende dank aan alle medewerkers voor de geboden hulp 
tijdens deze succesvolle avond. 
 

Hofprijskamp 2019  
 

Na het, ditmaal ‘klimaatopwarmend’ gelinkt, voorwoord van 
onze voorzitter, was er eerst de bekendmaking van de 
uitslag van de hofprijskamp. In de tabel hiernaast ziet u de 
meest verdienstelijke leden in de verschillende categorieën. 

 

Op de foto ziet u de laureaten in de verschillende categorieën: (vlnr) Van Liefferinge Jules (bestuur), 
Vanachter Gustaaf (particulieren, gemengde tuinen), Van De Walle Jan (particulieren, siertuinen), 
Denutte Hilde (St.Martensstraat), Alfano Nicolas (Sportkring). 
Van harte proficiat aan alle laureaten en tevens aan alle leden die een waardebon ontvingen. 

 

Gaat uw tuin ‘kaal’ of ‘groen’ de winter in? 
 

In november (en later) wordt er nog wel geoogst, denken we maar aan de groenten die in de tuin 
overwinteren zoals winterprei, spruiten, savooien, schorseneren, pastinaak, … Het kan nooit kwaad 
om daar een beschermende laag van bladeren rond aan te brengen, je weet maar nooit of het toch 

nog eens een (strenge) winter wordt … Verder is het nu vooral een zaak van opruimen en het 

volgend jaar voorbereiden. Als u geen groenbemester hebt gezaaid, naarmate er een perceel 
vrijkwam, dan ligt uw groentetuin er ofwel ‘kaal’ ofwel ‘groen van het onkruid’ bij. Dat laatste is op 
zich niet slecht omdat uw grond bedekt is en dit dus uitspoeling voorkomt, maar niet zonder gevaar. 
De kans is groot dat dit onkruid in het voorjaar zaad vormt voor je het kunt opruimen. Beter 
vermijden dus, er zijn leuker dingen om mee te starten in de lente. 
Wie verse stalmest heeft of die kan bekomen, kan die samen met het opgeruimde groenafval eerst 
enkele maanden composteren en dan als (grove) compost onderwerken in het voorjaar. Eventueel 
kalk strooien en inwerken waar dat nodig is (bv. waar volgend jaar de kolen komen). 

  

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 

Groepstuin St.- Martensstraat 

1. Denutte Hilde 
2. Jacob  Patrick 
3. Deschuiteneer Brent 
4. De Meyer Mario 
5. Vandurme Pascal  
Groepstuin Sportkring 

1. Alfano Nicolas  
2. Borie Patrick  
3. Van Mello Bart 
4. Van den Hove Anja 
5. Van Mello Kurt 
Siertuinen 

1. Van De Walle Jan 
2. Dhaeyer Erik  
3. Van Liefferinge Johan  
4. Ritserveldt Raoul 
5. Segers Idalie 
6. De Spiegeleer Lieven  
Gemengde tuinen 

1. Vanachter  Gustaaf  
2. Schrever Clery 
3. Callebaut Roland  
4. De Sutter Marcel  
5. Saeyens Hugo 
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De allereerste keer … 
 

was of is nog steeds de meeste gekende 
over. Wel over het feit dat ik de eerste keer een groenbemester heb gezaaid in een deel van de 
serre. De rest is, na het opruimen van de zuiderse groenten, voorbehouden voor een hoekje kervel 
(staat al mooi uit), spinazie en veldsl
eerste week van november zijn opgeruimd, is de groenbem
gezaaid. Of het dus ook een succesverhaal wordt is verre van ze
gezaaid in plaats van een meer logische keuze voor een graangewas (haver of rogge). 
moet een mens eens tegendraads durven zijn 
 

Dahlia's overwinteren 
 

Ik wacht steeds tot de eerste 
vooraleer de knollen uit de grond te halen en ze naar de win
Dat kan je ook toepassen voor andere zomerblo
laatste heb ik wel al eerder binnengehaald
door de vele regen die we gehad hebben
zonder dat de kluit eens uitdroogt
inspectie op eventueel rotte knollen
 

• Probeer de dahliaknollen zo voorzichtig mogelijk te 
rooien om beschadiging te v
groot dat beschadigde knollen
andere gezonde knollen zullen

• Knip de stengels terug tot 
knollen. 

• Indien u verschillende soorten hebt
dat u ze nog van elkaar kunt
dat helemaal niet belangrijk vindt

• Laat de knollen eerst opdrogen
gemakkelijker om de (meeste
(zeker als ze in zware grond stonden)

• Plaats de droge knollen dan in een 
en bedek ze met voldoende 
blijven boven uitsteken. 

• Plaats dit op een droge, vorstvrije plek
een verluchte kelder. Verder kijk ik er meestal niet 
meer naar om. Pas in het voor
opnieuw aan de groei breng
eerst de turf. 

• Denk eraan om de voorgetrokken
slechts buiten uit te planten 

 

Bij de foto hiernaast: nee dit zijn 
gerooide yaconknollen. De gelijkenis is 
is tussen de vegetatieve (eetbare
aan de voet van de stengels en hier
als bataat (zoete aardappel), veel vorstgevoeliger
kapot; de knollen zijn dan wel nog 
 

Kleinveetentoonstelling door ‘Braekelclub Nederbraekel’
 

De jaarlijkse kleinveetentoonstelling
7 (10-22h) en zondag 8 (10-1
“Averbo” op het Riedeplein 15 B te Brakel
 
 

4 

nog steeds de meeste gekende succeshit van Rita Deneve, maar daar gaat het verder niet 
dat ik de eerste keer een groenbemester heb gezaaid in een deel van de 

e rest is, na het opruimen van de zuiderse groenten, voorbehouden voor een hoekje kervel 
(staat al mooi uit), spinazie en veldsla (beide recent gezaaid). Omdat de resterende 
eerste week van november zijn opgeruimd, is de groenbemester dus nog maar een week geleden 

ook een succesverhaal wordt is verre van zeker, want ik heb 
een meer logische keuze voor een graangewas (haver of rogge). 

moet een mens eens tegendraads durven zijn … wordt vervolgd. 

eerste (lichte) nachtvorst de bladeren van de dahlia
knollen uit de grond te halen en ze naar de winterberging over te brengen.

Dat kan je ook toepassen voor andere zomerbloeiers zoals canna, gladiolen
laatste heb ik wel al eerder binnengehaald en in de kelder ondergebracht. Ze stonden in pot, drijfnat 

de vele regen die we gehad hebben. Ik heb geen goede ervaringen als dit al te lang duurt 
zonder dat de kluit eens uitdroogt. Nu dit stilaan wel het geval zal zijn, komt het moment 

eventueel rotte knollen. Verder opbergen zoals hierna beschreven.

zo voorzichtig mogelijk te 
te voorkomen. De kans is 

beschadigde knollen gaan rotten en dan 
zullen aantasten. 

een tiental cm boven de 

en u verschillende soorten hebt, zorg er dan voor 
kunt onderscheiden, tenzij u 

belangrijk vindt. 

opdrogen. Het gaat dan meestal 
meeste) aarde te verwijderen 

als ze in zware grond stonden). 

de droge knollen dan in een (isomo)bak of kist 
turf, de stengels mogen er 

op een droge, vorstvrije plek, bij mij is dit in 
erder kijk ik er meestal niet 

meer naar om. Pas in het voorjaar, vooraleer ik ze 
euw aan de groei breng, bevochtig ik voor het 

Denk eraan om de voorgetrokken planten (of knollen) 
 als er geen gevaar meer is voor vorstperiodes. 

nee dit zijn geen dahliaknollen (die zitten nog in de grond)
De gelijkenis is wel treffend met dit verschil dat er een duidelijk onderscheid 

eetbare) en generatieve knollen (broedknollen). D
en hieruit kan je pootmateriaal voor volgend jaar 

als bataat (zoete aardappel), veel vorstgevoeliger dan dahlia. Bij de eerste koudeprik is het blad 
nog niet aangetast, maar langer wachten met rooien heeft

Kleinveetentoonstelling door ‘Braekelclub Nederbraekel’ 

kleinveetentoonstelling van ‘ Braekelclub Nederbraekel ’ gaat dit jaar 
17h) december. Iedereen is van harte welkom in het sportcomplex 
B te Brakel-Michelbeke. Voor meer info: zie de website van de club
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zitten nog in de grond), maar wel mijn 
met dit verschil dat er een duidelijk onderscheid 

eze bevinden zich net 
 kweken. Yacon is, net 

de eerste koudeprik is het blad 
, maar langer wachten met rooien heeft geen zin. 

dit jaar door op zaterdag 
. Iedereen is van harte welkom in het sportcomplex 

: zie de website van de club. 
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Yolande en André 

CLUBREIS VOLKSTUINEN 2020 
Duitsland 

van vrijdag 19 juni t.e.m. zondag 21 juni 
 

3-daagse uitstap naar 

LIMBURG a/d LAHN - SCHWETZINGEN - HEIDELBERG - SPEYER - MARIA LAACH 
 

PROGRAMMA: 
 

• Vrijdag 19 juni 
 

- Vertrek om 5u30 stipt (samenkomst vanaf 5u15) op de parking van de Sint-
Machariuskerk in Nederboelare - de Reep (parkeermogelijkheid ter plaatse en hoger in 
de straat). 

- Pauze met koffie of thee à volonté + luxeontbijtje onderweg op de autostrade. 
- Aankomst in LIMBURG a/d Lahn rond 11u voor bezoek (met gids) aan de 

majestueuze DOM St.Georg, die hoog boven het pittoreske stadje torent. We lopen 
samen nog door de middeleeuwse steegjes met oude Duitse vakwerkhuizen én 
winkeltjes! Daarna genieten we van een lekkere ‘Weidmansteller’ (surprise!) in 
Gasthaus Burgkeller, voorafgegaan door een aperitiefje aus der Burgbrennerei … 

- Vertrek rond 13u30 naar SCHWETZINGEN. 
- Bij aankomst, onmiddellijk bezoek aan de Kasteeltuinen, beroemd om hun schoonheid 

en harmonie, nog steeds in hun originele staat te bewonderen. We doen dit samen met 
onze Nederlandstalige gids Lieve gedurende ongeveer 2u. 

- Rond 17u30/18u inchecken in HOTEL ‘ADLER POST’, een gezellig familiehotel, vlak 
naast het kasteel gelegen in het centrum van het mooie stadje. Hier verblijven we dus 
voor 2 nachten met uitgebreid ontbijtbuffet. 

- Het diner (een buffet) genieten we in het Schwetzinger Brauhaus juist rechtover. 
- Vrije avond voor een terrasje, een kleine wandeling of … zzzzzz. 
 

• Zaterdag 20 juni 
 

- Vertrek om 9u uit het hotel voor het hoogtepunt van deze reis, nl. HEIDELBERG, de 
meest romantische, bezongen stad van Duitsland. De indrukwekkende ruïne van het 
kasteel trekt jaarlijks een miljoen bezoekers uit de hele wereld! Met zijn silhouet 
domineert het kasteel de hele omgeving. Onze gids Lieve wacht ons op om samen met 
de Bergbahn naar boven te gaan voor een interessant geleid bezoek aan deze parel 
van de Duitse renaissance. Bezienswaardig zijn er ook nog het oude Duits 
‘Apothekenmuseum’ en het beroemde ‘Grote Vat’, ooit gevuld met 221.726 liter wijn! 

- De lunch - een Vesperplatte - genieten we in het ‘Backhaus’ op het kasteeldomein. 
- In de namiddag laat Lieve ons, gedurende een tweetal uurtjes, kennismaken met de 

‘Altstad’ Heidelberg en haar beroemde Universiteit (o.a. de historische 
studentengevangenis). 

- Terug naar ons hotel in Schwetzingen en avondmaal (een menu) in het Brauhaus. 
- Avondlijk terrasje of wandeling. 
 

• Zondag 21 juni 
 

- Vertrek om 9u uit het hotel (met de bagage) naar SPEYER met onze gids Lieve. 
- Bezoek aan de Romaanse kathedraal die door de Unesco als werelderfgoed erkend is. 
- Rondleiding met onze gids in het Oude Speyer met zijn cultuurhistorische 

bezienswaardigheden. Duur ongeveer 1u30. 
- Vertrek naar BAD DÜRKHEIM rond 11u30 via Neustadt, over de Duitse Weinstrasse. 
- Warme lunch (met een drietal keuzes) in FASS, het grootste wijnvat ter wereld dat tot 

een restaurant werd omgebouwd. Héél gezellig! 
- Hier nemen we afscheid van onze gids Lieve. 
- Rond 13u30 vertrekken we en brengen op de terugreis een bezoek aan het mooie 

abdijdomein van MARIA LAACH, waar nog steeds Benedictijnen in het klooster wonen. 
Er is een informatieve film, de prachtige abdijkerk, de kloosterbloemisterij, het oude 
kerkhof, een boek- en kunsthandel, een zelfbedieningscafetaria, … 

- Vertrek naar Geraardsbergen rond 17u met nog een avondstop onderweg. 
- Aankomst is voorzien tussen 21u30 en 22u. 
  



Clubreis Volkstuinen 2020 

Yolande en André 

HARTELIJK WELKOM vanwege uw reisbegeleiders ANDRE & YOLANDE. 
Deze zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. 
 
PRIJS voor deze ROMANTISCHE REIS: 355 EURO per persoon met inbegrip van 
twee overnachtingen met ontbijtbuffet, de vermelde bezoeken met de gidsen, de 
vermelde middag- en avondmalen, vervoer per luxe-autocar, fooi + verblijf chauffeur, 
parkings. 
 
Supplement voor de eenpersoonskamers: 2 x 20 euro = 40 euro 
 
NIET INBEGREPEN: persoonlijke uitgaven en de verbruikte dranken tussendoor en bij 
de maaltijden, reis- en annulatieverzekering, persoonlijke en bijstandsverzekering 
(raadpleeg hiervoor uw mutualiteit of eigen verzekering). 
 
Opgelet: uw inschrijving is pas definitief na overschrijving van het VOORSCHOT van 
150 EURO pp. op rekening: BE59 0010 6942 7626 van WALRAEVENS-GODYNS met 
vermelding: ‘Clubreis Heidelberg + naam en voornaam van de deelnemer(s)’. 

 
Uiterste datum: 13 december 2019 (er dient dan een voorschot aan het hotel 
betaald). 
 
AANDACHTSPUNT: wie zich al opgegeven heeft, krijgt voorrang. Indien er onder hen 
mensen zijn, die hun reservering willen annuleren, dan verzoeken wij hen om dit 
dringend te laten weten via telefoon (054/422088). Zo kunnen de vrijgekomen 
plaatsen ingevuld worden door andere geïnteresseerden, die op een reservelijst staan 
of komen. Wie nu al op de reservelijst staat, informeert eerst telefonisch of er nog 
mogelijkheid is om mee te gaan, vooraleer over te schrijven. 

 
 

Yolande en André 


