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Geschrapt op de agenda 
 

In ons vorig maandblad kon u al lezen dat de wandeling en barbecue, gepland op zondag 7 juni 

niet doorgaan. Hierna verneemt u de genomen beslissing i.v.m. de clubreizen, waarmee we 
traditioneel het werkjaar afsluiten. 
 

Waar we vorige maand nog enige hoop koesterden om in september terug van start te gaan, zien we 
ons nu ook verplicht om onze tentoonstelling op vrijdag 25 t.e.m. zondag 27 september 2020 

in de zaal Koetshuis van het Abdijpark in Geraardsbergen te annuleren. Vooreerst blijft er steeds die 
onzekerheid of het al dan niet zal mogen doorgaan. Maar los daarvan, zien we ook niet in hoe we dit 
op een degelijke manier kunnen voorbereiden en uitwerken, zolang iedereen in zijn ‘bubbel’ moet 
blijven.  
 

Houd de moed erin en blijf gezond. Geniet van het tuinieren! 
 

BERICHT AAN ALLE DEELNEMERS VAN DE CLUBREIZEN 2020 naar HEIDELBERG 

(DUITSLAND) 
 

Tot op heden weten we NIETS van wat er in de maanden juni/juli/augustus mogelijk zal zijn: of er 
met een bus en een groep mag gereisd worden, of de grenzen met de andere landen in Europa 
zullen opengaan, of de kastelen, de kerken, de hotels en restaurants terug 'normaal' toegankelijk 
worden, … Iedereen wacht op een beetje zekerheid, een vooruitzicht en vooral veiligheid. 
 

Daarom hebben wij, tot onze grote spijt en ook in navolging van andere verenigingen en organisaties 
van activiteiten, de beslissing moeten nemen om onze clubreizen 2020 naar Heidelberg te 

verplaatsen naar volgend jaar. 
 

Wij hebben vooreerst kontakt genomen met het hotel in Schwetzingen en daar was men bereid om 
onze reservaties voorrang te geven, mits behoud van de al betaalde voorschotten. Wij stelden 
dezelfde periodes voorop omdat dit, voor alle al gemaakte afspraken, ook het meest duidelijk is. 
De kontrakten met de gids en het kasteel voor de bezoeken, konden aangepast worden evenals deze 
met de busmaatschappij. Alle andere contacten wat betreft bezoeken, middag- en avondmalen, 
werden door ons aangeschreven met verzoek tot verplaatsing en ook deze maakten geen probleem. 
Aangezien alle deelnemers enthousiast waren over het aangeboden programma, willen we 

dit dan ook graag behouden. 
 

Ons verzoek: noteer alvast volgende nieuwe data in jullie agenda van 2021: 
 

-1e REIS: van vrijdag 18 juni tot en met zondag 20 juni 2021  
-2e REIS: van vijdag 6 augustus tot en met zondag 8 augustus 2021 
 

NB.: Indien er zich volgend jaar een onverwachte gebeurtenis zou voordoen, waardoor deelname 
niet meer mogelijk is ( bv. ziekte, operatie, ...), dan kan hiervoor wel een oplossing gezocht worden. 
 

Wij betreuren ten volle deze ganse situatie en hopen op begrip van jullie allemaal. 
 

Met vriendelijke groeten, 
 

De inrichters André en Yolande (tel 054/422088). 

KON. MIJ WERK DER VOLKSTUINEN 

vzw GERAARDSBERGEN 
 

Voorzitter: André Depelseneer 
Zikastraat, 85 9500 Geraardsbergen 
Tel.: 054411906 
Rekeningnummer: BE86 9733 7216 1550 
KBO: 0411.014.239 
RPR: afdeling Oudenaarde 
volkstuinen.gbergen@gmail.com 

www.volkstuinengeraardsbergen.be 
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In memoriam 
 

- Op 16 april 2020 overleed mevrouw Maria-Thérèse Van Liefferinge, weduwe van de heer Walter 
Van Der Straeten en schoonmoeder van José Meremans, lid van onze vereniging. 

- Op 20 april 2020 overleed mevrouw Marcellina De L’Auvre, echtgenote van de heer Cesar Diericx, 
lid van onze vereniging. 

 

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

Op naar de rozenmaand  
 

• In juni staan de rozen volop in bloei. Voor wie rozen wenst aan te planten is dit een ideaal 
moment om in kwekerijen te kijken welke cultivars je mooi vindt én gezond groeien (op 
opentuindagen hoef je dit jaar niet te rekenen). Noteer de namen om deze dan in het najaar aan 
te kopen. Je kunt er ook voor opteren om rozen die in potten werden opgekweekt aan te 
schaffen. Deze containerplanten kunnen het hele jaar door geplant worden, maar zijn uiteraard 
ook een stuk duurder dan de planten die in de rustperiode met blote wortel worden verkocht. 
Voordeel is wel dat je zeker bent van de kleur en de geur van de gewenste roos en je 
onmiddellijk bloemen hebt. Bij het aanplanten van rozen uit pot dompel je deze eerst even in 
een emmer water en ook na het planten zal je bij warm weer wellicht nog moeten water geven. 
Verwijder ook regelmatig de uitgebloeide bloemen van de rozen zodat ze geen energie steken in 
het vormen van de bottels, 
maar in het aanmaken van 
nieuwe bloemen. 

• Haal de giftige peulen weg 
die worden gevormd na de 
bloei van de blauwe regen 
(Wisteria). Indien je ze 
verwijdert krijg je volgend 
jaar een rijkere bloei. 
Sierheesters die nu bloeien, 
zoals Kolkwitzia, Deutzia, 
Philadelphus, Weigela, 
Spiraea, … snoei je best na 
de bloei. Ze zullen volgend 
jaar bloeien op de takken 
die ze dit jaar vormen. 
Snoei ook elk jaar een paar 
van de oudste, dikste 
takken tot bij de voet van 
de plant weg. De struiken 
lopen van onder af weer uit 
en blijven zo als het ware 
'eeuwig jong'. 

• Hagen van taxus, thuja, 
beuk, haagbeuk, liguster, hulst, Leyland-coniferen kunnen in de maand juni worden geschoren. 
Als u hagen snoeit voor de langste dag (21 juni), dan vormen deze nog nieuwe scheuten. 
Sommige zoals haagbeuk, liguster, … zult u een tweede keer moeten knippen, zodat ze strak en 
gesloten de winter ingaan. Snoeien doet u altijd op een wat sombere, bewolkte dag om 
verbrandingsverschijnselen te vermijden. Vooral Buxus is daar gevoelig aan. 

• Afhankelijk van de groei wordt het gazon 1 of 2 maal per week gemaaid (vers grasmaaisel is 
uitstekend mulchmateriaal). Rijd het gras vooral niet te kort af (nooit minder dan 4 cm). Bij 
warm weer is het beter om ’s avonds te maaien om uitdroging door te grote verdamping (langs 
de snijwonden) tegen te gaan. Schuin afgestoken graskanten zorgen voor een net aanzicht van 
het gazon. Het gras zal dan ook veel minder vlug in de border groeien. 

  
 

 
     

 
  

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 

 

 

 

 
Een combinatie van boerenjasmijn (Philadelphus) en Weigela, 

die mij nog steeds kan bekoren. 



Tuinieren_202005 3 Eddy Praet 

• De bladeren van de in het voorjaar bloeiende bloembollen (tulpen, hyacinten, paaslelies, blauwe 
druifjes, krokussen, ...) mogen verwijderd of afgesneden worden. Indien men te snel na de bloei 
de bladeren zou verwijderen dan bloeien de bollen het volgende jaar veel minder tot niet. Indien 
je sommige voorjaarsbloembollen (bv. tulpen) rooit, laat ze dan op een beschutte plek opdrogen. 
Bewaar ze (in turf bv.) op een droge donkere plek tot in het najaar. 

• Ruim een week geleden heb ik de in turf bewaarde dahlia’s in de grond gestopt nadat ik ze een 
paar weken eerder warmer gezet en bevochtigd had. Ook de uitlopende begonia’s zijn 
langzamerhand aan het zonlicht gewend geraakt en zijn ondertussen verpot. Andere 
zomerbloembollen zoals gladiolen, fresia’s, aronskelk, ranonkel, ixia, … moeten nu dringend de 
grond in. Het loof van onze gladiolen is maar laat in de winter afgestorven, ik heb de bollen laten 
zitten en ze staan nu al mooi uit. 

 

Veel lege potjes, bakjes en trays … 
 

• Wie veel voorkweekt moet weldra heel wat lege potjes en bakjes reinigen en opnieuw opbergen. 
De eerste kolen (spits- en bloemkool, broccoli) zijn al een tijdje geplant en goed op groei, 
gevrijwaard van vogels, vlinders en vlieg door insectengaas. Het gaas tempert ook al te grote 
temperatuurschommelingen (denk maar aan de voorbije kille nachten rond half mei). 
Bewaarkolen (rode, witte, savooi, spruit, …) zaai ik binnenkort om dan in de tweede helft van 
juni uit te planten. Bij in pot voorgekweekte boontjes is het ook steeds afwachten hoe snel ze 
zullen aanslaan na het uitplanten, zeker als er een langere droge periode volgt. 

• Rode biet, diverse sla, snijbiet, peterselie, zaaui en de 
eerste prei zijn uitgeplant. Van de gekweekte knol-, 
bleek- en bladselder, pompoenen (Uchiki Kuri, 
Butternut), courgettes, patissons, meloenen, 
paprika’s, pepers en aubergines heb ik al zolang zorg 
gedragen dat ik ze de voorbije week, met de 
IJsheiligen in topvorm, nog niet durven planten heb. 
Nu er voor volgende week wel zachtere nachten en 
dus ‘groeiend’ weer voorspeld wordt, moet het 
gebeuren. 

• Na de oogst van kervel en spinazie, staat de serre nu 
vol met tomaten, komkommer en een paar paprika’s. 
Aan de rand staat nog een rijtje van krop- en krulsla. 
Een teveel aan goed ‘afgeharde’ tomatenplanten heb 
ik een paar dagen geleden in volle grond (voor een 
zuidermuur) gezet, maar wel beschermd met 
vliesdoek (over een tunnel van ursus, zie foto). 

 

Voor de foto heb ik even de vliesdoek verwijderd. Wat 
u rechts van de tomaten ziet zijn de restanten (het 
stro eigenlijk) van de in het voorjaar afgemaaide 
haver (groenbemester). Dit heb ik maar verwijderd 
naarmate ik een perceel moest inzaaien of beplanten. 
In het laatste geval heb ik het stro gebruikt als 
grondbedekking, bv. onder mijn kolen. Een nadeel 
van deze bedekking is dat het een ideaal (vochtig) 
schuiloord is voor slakken, zodat waakzaamheid en 
ingrijpen nodig is bij aantasting. Maar het voordeel is 
nog groter: met de droogte en bijhorende stevige 

wind is de grond niet blootgesteld aan 
‘winderosie’. ‘Het stuift op de akkers (en 
tuinen)’, zoals ik las in de krant, een 
toenemend probleem, vooral dan op 
zandgronden. 

 

Wie met succes buiten tomaten wilt kweken 
doet er goed aan om ze te ‘overkappen’ als 
bescherming tegen koude en regen. Op de 
tekening op volgende bladzijde een 
voorbeeld van een plastiektunnel van ca 90 
cm hoogte en breedte, zoals besproken 
door Guy De Kinder in zijn presentatie over 
‘Tomatenteelt’. Net als de gewezen 
tuinleraar ben ik evenmin fan van 
tomatenhoezen.  
(http://fruitabc.blogspot.com). 

 
Snackkomkommer Picarino in pot 

(het eerste is ondertussen geproefd) 
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• Dit jaar geen vroege worteltjes 
gezaaid in de serre, ze staan te lang 
in de weg van de tomaten die er 
moeten komen. De buiten gezaaide 
wortels (type Verbeterde Nantes) 
zijn al uitgedund, maar zullen 
natuurlijk nog niet oogstbaar zijn op 
het moment dat de nu bloeiende 
peul- en doperwten plukrijp zullen 
zijn. Het onkruid tussen de rijen 
plant- en zaaiui is gewied, waarna 
een mulchlaag van het afgemaaide 
gras de verdere ontwikkeling van 
onkruid moet verhinderen of 
minst afremmen. Andere wortel
groenten (pastinaak, schorseneren, 
witlof) heb ik recent gezaaid.

• De eerste vroege aardbeien uit eigen 
tuin kunnen weldra geoogst worden. Zo krijgt bij ons Lambada als eerste al een kleurtje
Darselect zal snel volgen. Pluk ze met het kroontje, de vruchten blijven
voorkomt schimmel op de planten. Indien je wilt voorkomen dat de vogels eerder bessen eten 
dan jij er kan van proeven, dan 
bessenstruiken). 

• Voor een mooie oogst van kersen, perziken en pruimen worden de vruchten deze maand, indien 
nodig, nog uitgedund. Door het uitdunnen wordt ook voorkomen dat de takken onder het gewicht 
afbreken. Voor appelen en peren wachten we met uitdunnen tot na de ‘juni
takken van steenfruit mogen
hoe minder kans op een aantasting van loodglans.

 

Kruid van de maand: Olijfkruid
 

Olijfkruid (Santolina) of ook wel Heiligenbloem 
(Green Santolina in het engels
meerjarig en wintervast keukenkruid 
composietenfamilie (Compositae of 
Asteraceae), waartoe bv. ook de madeliefjes 
behoren. De hele plant is zeer aromatisch en 
werd in het Middellandse Zeegebied 
eeuwenlang gebruikt om de lucht mee te 
‘zoeten’. Het werd vermoedelijk in de zestiende 
eeuw naar Noord-Europa gebracht door de 
tuinders onder de Franse Hugenoten
verwonderen dus dat deze warmteminnende 
plant een standplaats in de zon
halfschaduw) verkiest en goed tegen 
droogte kan. Er zijn verschillende varianten, 
verschillend in blad- of bloemkleur en smaak. 
Op de foto ziet u Santolina virens (S. viridus): 
op de oudere verhoute stengels ontstaan draadachtige pittige felgroene
ingemaakte olijven ruiken en smaken. Vanaf juni 
verschijnen nu al, maar zijn op de foto niet zichtbaar)
geschikt als decoratie voor de tafel.
met zachte, ronde en wit vervilte stengels en fijn verdeeld zilvergrijs blad dat kluwens vormt.
 

Gebruik 

De groene, zachte blaadjes worden in zijn geheel of kleingesneden aan een gerecht toegevoegd.
kan als smaakmaker verwerkt worden
voor sla of tomaten. De smaak is goed te combineren met vis
het inmaken van olijven en augurken.
 

Recept voor olijfpasta: 200 g groene ontpitte olijven, 100
knoflook, 1 klein glaasje kappertjes, sap van 1 citroen, 2 EL vers gehakte of
bv. thijm, rozemarijn, olijfkruid
pasta verwerken. De consistentie regelen door meer of minder olijfolie toe te voegen.
 

Tip: 
Probeer olijfkruid eens in prosecco. Gewoon een paar 5 cm lange stelen van het olijfkruid in de 
glazen doen. Niet alleen decoratief, maar ook een streling voor de tong
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Dit jaar geen vroege worteltjes 
gezaaid in de serre, ze staan te lang 
in de weg van de tomaten die er 
moeten komen. De buiten gezaaide 
wortels (type Verbeterde Nantes) 
zijn al uitgedund, maar zullen 
natuurlijk nog niet oogstbaar zijn op 

u bloeiende 
en doperwten plukrijp zullen 

zijn. Het onkruid tussen de rijen 
en zaaiui is gewied, waarna 

een mulchlaag van het afgemaaide 
gras de verdere ontwikkeling van 
onkruid moet verhinderen of op zijn 

Andere wortel-
(pastinaak, schorseneren, 

witlof) heb ik recent gezaaid. 

De eerste vroege aardbeien uit eigen 
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met zachte, ronde en wit vervilte stengels en fijn verdeeld zilvergrijs blad dat kluwens vormt.

De groene, zachte blaadjes worden in zijn geheel of kleingesneden aan een gerecht toegevoegd.
worden in pastagerechten, pesto’s, pizza of toegevoegd aan dressings 

De smaak is goed te combineren met vis- en vleesgerechten
het inmaken van olijven en augurken. 

: 200 g groene ontpitte olijven, 100-150 ml olijfolie, 1 mini
knoflook, 1 klein glaasje kappertjes, sap van 1 citroen, 2 EL vers gehakte of 1 EL 

olijfkruid, zout, peper. Alle ingrediënten fijn hakken en in een mixer tot een 
pasta verwerken. De consistentie regelen door meer of minder olijfolie toe te voegen.

Probeer olijfkruid eens in prosecco. Gewoon een paar 5 cm lange stelen van het olijfkruid in de 
een decoratief, maar ook een streling voor de tong. 
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pasta verwerken. De consistentie regelen door meer of minder olijfolie toe te voegen. 

Probeer olijfkruid eens in prosecco. Gewoon een paar 5 cm lange stelen van het olijfkruid in de 
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Er viel een briefje in de bus …
 

Nu er veel gecommuniceerd wordt vanuit ons kot, heeft ook 
Ook van de kleinkinderen vallen 
onze kleindochter Julie (4e leerjaar), dat als volgt
 

“Lieve opa, 
 

Ik heb een les over aardappelen gehad en i

dan kan het misschien een goede informatie zijn voor mensen die aardappelen planten.”
 

Ter info: het gaat om een les WO met als titel: ‘De aardappel, een voedzame knol’.
 

Gecharmeerd als ik was, niet in het minst omwille van de mooie aanhef, kan ik dan ook niet anders 
dan hier gevolg aan geven en dit verhaal 
 

“De aardappel is een knol. De hele knol is 

voedsel. Aan de buitenkant zien we kleine 

kleine bladschubben. De ogen van de aardappel kunnen net als de knoppen van een stengel 

uitlopen.” 
 

“De hele knol is een stengel? En, 
niet! Als tuinder weten we wel dat aardappelen groeien aan ondergrondse stengels (stolonen).
is het hem juist: als dusdanig zijn aardappelknollen een ‘gewijzigde stengel’
reservevoedsel. En dan is de vergelijking met een stengel als volgt:
 

“De bladeren van de stengel kun je vergelijken met de bladschubben van de aardappel. De knoppen 

van de stengel kun je vergelijken met de ogen van de aardappel

‘een nieuw stukje stengel’, net zoals dit gebeurt uit een knop.”
 

Beste dank Julie voor het doorsturen van deze les
 

Waar het leven mee begint…
 

Nog even terug denken aan al onze moederkes met volgend gedichtje van Toon Hermans.
 

Mama is het woord 

waar het leven mee begint. 

Mama is het woord 

dat hoort bij ieder kind. 
 

Een woord om zacht te zeggen, 

niet om luid te schreeuwen. 

Het hoeft niets uit te leggen 

en gaat door alle eeuwen. 
 

Mama is het woord 

waar de mensheid mee begint. 

Mama is een ander woord 

voor liefde. 
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Er viel een briefje in de bus … 

Nu er veel gecommuniceerd wordt vanuit ons kot, heeft ook onze brievenbus aan belang gewonnen. 
vallen er al eens tekeningen of briefjes in. Zo op een dag, 
leerjaar), dat als volgt begint: 

Ik heb een les over aardappelen gehad en ik dacht misschien kun je het doorsturen naar Tuinhier en 

dan kan het misschien een goede informatie zijn voor mensen die aardappelen planten.”

: het gaat om een les WO met als titel: ‘De aardappel, een voedzame knol’.

in het minst omwille van de mooie aanhef, kan ik dan ook niet anders 
hier gevolg aan geven en dit verhaal in ons maandblad opnemen. Het gaat als volgt.

. De hele knol is een stengel. De aardappel is van binnen gevuld met 

. Aan de buitenkant zien we kleine oogjes of knoppen. Deze worden beschermd door heel 

. De ogen van de aardappel kunnen net als de knoppen van een stengel 

En, had u al gehoord van ‘bladschubben’ op een aardappel?
dat aardappelen groeien aan ondergrondse stengels (stolonen).

ls dusdanig zijn aardappelknollen een ‘gewijzigde stengel’
En dan is de vergelijking met een stengel als volgt: 

bladeren van de stengel kun je vergelijken met de bladschubben van de aardappel. De knoppen 

van de stengel kun je vergelijken met de ogen van de aardappel. Uit de ogen ontstaat een scheut, 

‘een nieuw stukje stengel’, net zoals dit gebeurt uit een knop.” 

het doorsturen van deze les. 

aar het leven mee begint… 

Nog even terug denken aan al onze moederkes met volgend gedichtje van Toon Hermans.

 

 

HEDENDAAGSE

NATUURLIJKE TUINEN
 

WATERMOLENSTRAAT 17, 

9572 SINT-MARTENS-LIERDE (LIERDE)

054/42.35.27  0499/42.26.51
 

ANNMUYLDERMANS@PROXIMUS.BE
 

WWW.TUINARCHITECT-ANN
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: het gaat om een les WO met als titel: ‘De aardappel, een voedzame knol’. 

in het minst omwille van de mooie aanhef, kan ik dan ook niet anders 
Het gaat als volgt. 

. De aardappel is van binnen gevuld met 

. Deze worden beschermd door heel 

. De ogen van de aardappel kunnen net als de knoppen van een stengel 

ad u al gehoord van ‘bladschubben’ op een aardappel?” Ik alvast 
dat aardappelen groeien aan ondergrondse stengels (stolonen). En dat 

ls dusdanig zijn aardappelknollen een ‘gewijzigde stengel’ met veel 

bladeren van de stengel kun je vergelijken met de bladschubben van de aardappel. De knoppen 

Uit de ogen ontstaat een scheut, 

Nog even terug denken aan al onze moederkes met volgend gedichtje van Toon Hermans. 
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