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Beste tuinvrienden, 
 

Tijdens de voorbije feestdagen was er vooral veel tijd voor familie 
en vrienden, tijd om elkaar veel goeds toe te wensen: een 
voorspoedig en gezond jaar, zonder al te veel zorgen! 
Een nieuw jaar, een nieuw begin, laat ons daarom vrolijk en met 
nieuwe moed 2020 tegemoet gaan. 
Als tuinders weten we dat een tuin onderhouden heel wat 
inspanning vraagt, maar ook dat de beloning navenant is. Vergeet 
dus ook niet af en toe achterover te leunen en te genieten van het 
wonder dat zich ieder jaar openbaart: van kiemende zaden tot een 
vruchtbare oogst, van knop tot bloem, van bloem tot vrucht, … 
 

Wij wensen u en uw familie een gezond en gelukkig 2020. 
 

Het bestuur. 
 

Volgende activiteiten 
 

• Vrijdag 7 februari 2020 om 19h30 in zaal Sint-Bavo, Hoge Buizemont 165 te Geraardsbergen: 
voordracht over ‘Het planten en onderhouden van rozen’ door Carl Van Sante. 
 

De roos bekleedt sinds mensenheugenis een speciale plaats in het hart van elke romanticus en 
tuinliefhebber! Rozen sieren bijna elke tuin. Ze staan mooi te pronken in borders maar ook in een 
grote pot op het balkon of terras laten ze niemand onberoerd. Deze bloemen hebben de reputatie 
veeleisende planten te zijn, maar met de juiste verzorging en enkele nuttige tips kan ook jouw 
tuin met een minimum aan inspanning opgefleurd worden met deze koningin der bloemen.  
 

De gekende rozenspecialist “Carl Van Sante“ uit Wetteren, legt aan de hand van beelden uit hoe 
we best te werk gaan bij het aanplanten van een rozenperk. Het begint met de keuze van de 
soort (groot of klein) en de kleur. Verder: wat is de meest geschikte grondsoort, de beste 
plantperiode, de juiste plantafstand, bemesting, eventuele combinatie met andere planten, hoe 
rozenmoeheid voorkomen?… Ook rozen in potten krijgen de nodige aandacht. Als afsluiter is er 
een praktische snoeidemonstratie.  
 

Kortom, op al uw vragen over de roos mag u een professioneel antwoord verwachten. Een niet te 
missen voordracht voor alle huidige en toekomstige rozenliefhebbers.  
 

Iedereen is van harte welkom, inkom gratis. 
 

Bericht i.v.m. de 2e CLUBREIS naar HEIDELBERG (7 t.e.m. 9 augustus 2020) 
 

Aan de ingeschreven deelnemers voor de 2e editie van onze clubreis wordt gevraagd om tegen 
uiterlijk 25 januari het VOORSCHOT van 150 EURO per persoon te willen overschrijven op rekening 
BE59 0010 6942 7626 van WALRAEVENS-GODYNS met vermelding: Clubreis Heidelberg 2 + naam 
en voornaam van de deelnemer(s). 
P.S. Wie dit voorschot al betaald heeft, hoeft hiermee uiteraard geen rekening meer te houden. 
Met beste dank vanwege de inrichters André en Yolande. 
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Verder op de agenda van 2020 
 

• Vrijdag 28 en zaterdag 29 februari 2020: bedeling van de groepsbestellingen. Dank aan de 
leden die ons hun bestelling doorgestuurd hebben.  

• Vrijdag 13 maart 2020: voordracht ‘Alles over kleinfruit: groei, snoei, bemesting’ door Marc 
Geens uit Zomergem. 

• Vrijdag 24 april 2020: ‘Kruidenavond’ met Sabine De Coninck. 
• Zaterdag 16 mei 2020 om 9h30: praktijkdag op het volkstuinpark in de Sint-Martensstraat 

(aanleggen van een moestuin door Jos Van Hoecke). 
• Zondag 17 mei 2020: opentuin- en ruildag op het volkstuinpark Sportkring. 
• Zondag 7 juni 2020: natuurwandeling met Willem Boonen en Johan Van Der Heyden, nadien 

barbecue. 
• Vrijdag 19 t.e.m. zondag 21 juni 2020: 1e driedaagse clubreis naar Heidelberg 

• Vrijdag 7 t.e.m. zondag 8 augustus 2020: 2e driedaagse clubreis naar Heidelberg 

• Vrijdag 25 t.e.m. zondag 27 september 2020: vijfjaarlijkse tentoonstelling in het Koetsenhuis 
van het Abdijpark in Geraardsbergen. 

 

Bedankt! 
 

Hartelijk dank aan alle leden die hun lidmaatschap hernieuwd hebben en welkom aan onze nieuwe 
leden! Wij hopen u ook dit jaar talrijk te mogen ontmoeten op één van onze activiteiten, die we via 
dit maandblad en op onze website aankondigen onder de rubriek ‘Evenementen’. Neem even de tijd 
om rond te neuzen op onze website www.volkstuinengeraardsbergen.be, waar u verneemt waar 
onze vereniging voor staat. Onder de rubriek ‘Maandblad’ krijgt u in vroegere edities van ons 
maandblad een idee van de georganiseerde activiteiten. Men zegge het voort! 
 

Laatste oproep 
 

Voor hen, die hun lidmaatschap nog niet hernieuwd hebben, herhalen we hierna een laatste maal de 
voorwaarden. Indien uw lidmaatschap eind januari niet betaald is wordt u verwijderd uit de 
ledenlijst. 
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 bedraagt € 19. U ontvangt dan naast onze lidkaart ook 

een lidkaart van ‘Tuinhier’ 
 

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 %). 
 

In memoriam 
 

- Op 24 december 2019 overleed te Geraardsbergen mevrouw Germaine Van Wijnendaele, 
weduwe van de heer Robert Pevenage en (schoon)moeder van Remi Hermie en Britta Pevenage, 
lid van onze vereniging. 

- Op 9 januari 2020 overleed te Geraardsbergen mevrouw Martha Van Onacker, weduwe van de 
heer Edgard De Spiegeleer en moeder van Lieven De Spiegeleer, lid van onze vereniging. 

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

  
 

 
     

 
  

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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Het ‘putteke’ is nog niet in zicht … 
 

Ik heb het weerman Frank Deboosere al meer dan eens horen zeggen: midden januari is het 
‘putteke’ van de winter. En ook, volgens een oude volkswijsheid, zouden de echte ‘hoogdagen’ van 
de koude vallen in de periode waarin enkele ’vriesheiligen’ hun feestdag vieren: Sint-Paulus (15/1), 
Sint-Antonius (met zijn varken, 17/1), Sint-Sebastiaan (20/1). Maar de vriesheiligen lijken wel van 
hun sokkel gevallen, want van winter is er hoegenaamd geen sprake. Tot dusver gaat het zachte 
weer van vóór de jaarwisseling gewoon door in januari, waarbij het bij momenten flink regent en 
waait en we dus eerder herfstweer meemaken. Na zo’n fikse bui blijft er nu al eens (tijdelijk) 
oppervlakkig water staan (zeker op zwaardere gronden), maar doornat is de ondergrond zeker nog 
niet. Op natte gronden beperk je het tuinbezoek best tot het oogsten van groenten zoals spruitjes, 
wintersavooikes, prei, schorseneren, … Pastinaak en aardpeer mogen ook in de grond blijven. Ze zijn 
winterhard en worden milder (zoeter) van smaak als ze een koudeperiode ondergaan hebben. 
 

• Naast bovenvermelde wintergroenten, die overwinteren in de tuin, hebben we in onze tuin ook 
nog laat gezaaide wortelen, winterrammenas en keukenraapjes in volle grond staan. Voorlopig 
kan alleen wateroverlast de enige spelbreker zijn met eventuele vraatschade van o.m. slakken tot 
gevolg, waardoor ze meer kans lopen op rotten. Zelfs mijn laatste witloofwortelen moet ik nog 
rooien. Normaal is dit al gebeurd vóór het jaareinde, maar door het zachte weer kon ik ze beter 
ter plaatse laten om ze nu weldra te rooien en onmiddellijk in te zetten.  

• Blijf opgeslagen groenten- en fruitvoorraden, bollen en knollen verder controleren op schimmels. 
Verwijder zo nodig aangetaste exemplaren. 

• Wanneer de bodem het toelaat (niet bevroren, noch te nat om te betreden) kunnen deze maand 
(fruit)bomen en (fruit)struiken die niet op de juiste plaats staan nog steeds worden verplant, of 
nieuwe met blote wortel kunnen worden aangeplant. Controleer boombanden en palen regelmatig 
zodat pas aangeplante bomen de nodige steun krijgen. 

• Door het zachte winterweer in november/december is de groei van de meeste fruitsoorten vooruit 
t.o.v. andere jaren. Daardoor zal de sapstroom bij o.m. druiven, kiwi’s en kiwibessen nu stilaan 
op gang komen. Als er verder aanhoudend zachte temperaturen voorspeld worden, zullen 
druiven- en oudere kiwiplanten dit jaar nu stilaan mogen gesnoeid worden! Snoei bij voorkeur op 
een droge (vorstvrije) dag zodat de wonden snel opdrogen. Als het overdag vriest (kouder dan -
3° C), dan snoei je beter niet! 

• Een juiste (neutrale) zuurtegraad (pH=7) van de grond is nodig voor een goede groei van het 
merendeel van de gewassen en planten. Op gronden met een te lage pH (te zuur) kan een tekort 
aan voedingsstoffen ontstaan. Als vuistregel kan u een tweejaarlijkse bekalking toepassen in de 
winter. Nu, in het vroege voorjaar (januari/ begin februari), kan dit nog steeds gebeuren, indien u 
dit nodig acht. Zuurminnende planten zoals Vaccinium-soorten (blauwe bes, bosbes, rode 
vossenbes), Rhododendron, Azalea en Camelia mogen geen kalkbemesting krijgen. 

• Het is nu ook een goed moment om al het tuinmateriaal grondig te controleren en eventueel te 
(laten) herstellen. Zo voorkom je heel wat ergernis op het ogenblik dat je in het voorjaar het 
materiaal wilt gebruiken. Verder is januari ook de optimale maand om nieuwe tuinconstructies te 
maken of verbeteringen aan te brengen op basis van de ervaringen van vorig jaar. 

• Om even terug te komen op het belang van rotatieteelt in de tuin: het is nu een goed moment om 
werk te maken van een teeltplan. Maak een lijstje van de hoofdteelten en eventuele nateelten die 
je denkt te zetten. Verdeel je groentetuin in diverse percelen, waarbij elk perceel bestemd is voor 
een bepaalde groep gewassen. Start eventueel vanaf het teeltplan van vorig jaar en verschuif de 
gewasgroepen. Vermeld welk (type) gewas je waar (en wanneer) gaat zaaien of uitplanten. Het is 
des te meer van belang om nu dit al te weten, wanneer u tijdens de winter compost of stalmest 
uitvoert in uw tuin. Immers zo alleen kan je er voor zorgen dat de bemesting terecht komt op de 
percelen waar de veelvraten (blad- en vruchtgroenten) zullen geteeld worden. De wortelgewassen 
en vlinderbloemigen moeten het redden op ‘oude kracht’. 
Zie hierna het voorbeeld van een teeltplan voor een eerder grote tuin (extract uit ‘Tuinieren’ van 
oktober 2014, voordracht van Jos Van Hoecke). Maar dit is aanpasbaar voor een kleine tuin, 
waarbij je bv. maar één perceel met vrucht- en vlindergewassen hebt. 

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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 perceel 1: bladgewassen
bv: sla, prei, spinazie, suikerbrood, peterselie, selders, kervel, …

perceel 2: wortelgewassen
bv: wortelen vroeg, rode biet, radijs, 
perceel 3: vruchtgewassen
bv: aardappelen vroeg en prei als 2de teelt
perceel 4: vlindergewassen
bv: doperwten; tuinbonen en …
perceel 5: bladgewassen
bv: kolen, suikerbrood en roodlof

perceel 6: wortelgewassen
bv: wortelen bewaar, zaaiui bewaar, sjalot, bosui
perceel 7: vruchtgewassen
bv: aardappel, tomaat, aardbei, pompoen, courgette
perceel 8: vlindergewassen
bv: boontjes struik en staakbonen, peulerwt

 

Aftrap van het nieuwe seizoen
 

Ik twijfel er niet aan dat sommigen onder u al gestart zijn met het 
straks misschien te koud, maar
stekken. En ja, ook ik heb op 12 januari
week. 
 

‘Telen onder bescherming’ (serre, 
groenten (en bloemen) vroeger te kweken. 
oplopen als de zon even schijnt
vitamientjes.  
 

Zaaien in bak heeft heel wat voordeel
 

Het (voor)zaaien in bak biedt, 
voordeel ten opzichte van het zaaien in volle grond. De uitzaai buiten is onzekerder en kan ook pas 
(veel) later gebeuren (pas van zodra de temperatuur 's nachts niet meer onder 5°C zakt
 

Ik gebruik isomobakken die 6 à 8 cm diep zijn, wat voor de meeste groenten volstaat. Voor prei en 
ui met hun lange wortelslierten zi
de hoeveelheid grond groter is en dit is belangrijk voor het kiemproces. 
best wat grond kan, doe ik onderaan een vijftal cm tuin
buurt van mijn wachthoop van sn
vercomposteerd zodat het niveau daar jaar na jaar verhoogt.
mengsel van potgrond en witte zand
in, zo zie je het preizaad beter liggen.
plastiekfolie op de isomobak om 
zoals de meeste groenten (sla, spinazie, 
donkerkiemer, vandaar mijn keuze voor de 
dan in onze veranda. Bij donkerkiemers remt 
de prikkel om te gaan kiemen. Het zaad van lichtkiemers wordt 
afgedekt. Enkele typische lichtkiemers zijn aardbei, basilicum, peterselie en selder.
 

Hetzelfde principe pas ik toe voor 
vroege kolen (broccoli, bloem- en spitskool)
(4 op 4 cm), de erwten (en later op het seizoen bonen en suikermais) in 
van de kluitjes is vergelijkbaar met
sla, spinazie en erwten uitgeplant in volle grond, de kolen worden verspeend naar een groter potje ( 
8 à 10 cm). 

Buitenshuis in volle grond, maar wel beschut in een tunnelserre, wacht ik tot half februari voor het 
zaaien van vroege worteltjes, radijz
zonnige dag wordt het al aangenaam in een veranda of serre.
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: bladgewassen 
bv: sla, prei, spinazie, suikerbrood, peterselie, selders, kervel, … 

: wortelgewassen 
bv: wortelen vroeg, rode biet, radijs, schorseneer, raapjes, … 

: vruchtgewassen 
bv: aardappelen vroeg en prei als 2de teelt 

: vlindergewassen 
bv: doperwten; tuinbonen en … 

: bladgewassen 
bv: kolen, suikerbrood en roodlof 

: wortelgewassen 
bv: wortelen bewaar, zaaiui bewaar, sjalot, bosui 

: vruchtgewassen 
bv: aardappel, tomaat, aardbei, pompoen, courgette 

: vlindergewassen 
bv: boontjes struik en staakbonen, peulerwt 

Aftrap van het nieuwe seizoen 

Ik twijfel er niet aan dat sommigen onder u al gestart zijn met het ‘nieuwe seizoen
maar binnen kan er toch nuttig werk gedaan worden zoals zaaien
op 12 januari prei gezaaid, zaaiui staat ook nog op de planning van deze 

(serre, platte bak, veranda, …) biedt ons de mogelijkheid om sommige 
vroeger te kweken. De temperatuur onder glas of kunststof zal immers vlug 

oplopen als de zon even schijnt, zodat wij al in het prille voorjaar kunnen genieten van de eerste 

heeft heel wat voordeel 

 zeker voor trager kiemende groenten zoals ui,
voordeel ten opzichte van het zaaien in volle grond. De uitzaai buiten is onzekerder en kan ook pas 

van zodra de temperatuur 's nachts niet meer onder 5°C zakt

Ik gebruik isomobakken die 6 à 8 cm diep zijn, wat voor de meeste groenten volstaat. Voor prei en 
ui met hun lange wortelslierten zijn ze best nog dieper. De zaaigrond droogt minder snel uit indien 
de hoeveelheid grond groter is en dit is belangrijk voor het kiemproces. Omdat er in een isomobak 

nderaan een vijftal cm tuinaarde. Ik haal die uit mijn siertuin, 
buurt van mijn wachthoop van snoeihout. Voor het in de hakselaar verdwijnt,

het niveau daar jaar na jaar verhoogt. De bovenlaag
mengsel van potgrond en witte zand. In de zaaigeultjes giet ik lauw water, daarna 

zo zie je het preizaad beter liggen. Na het afdekken van de zaden leg ik onmiddellijk een 
om verdamping te vermijden en plaats hem in de kelder
(sla, spinazie, tomaten, ui, aubergine, pepers

, vandaar mijn keuze voor de kelder, waar de temperatuur op dit moment stabieler is 
ij donkerkiemers remt licht het kiemproces af, bij lichtkiemers geeft licht 

de prikkel om te gaan kiemen. Het zaad van lichtkiemers wordt daarom niet of slechts zeer weinig 
Enkele typische lichtkiemers zijn aardbei, basilicum, peterselie en selder.

toe voor de eerste zaai van andere groenten, zoals sla, spinazie
en spitskool). Sla, spinazie en de kolen zaai ik in een 

, de erwten (en later op het seizoen bonen en suikermais) in een diepere tray 
vergelijkbaar met een Jiffy-turfpotje). Als de kluitjes goed doorworteld zijn worden 

uitgeplant in volle grond, de kolen worden verspeend naar een groter potje ( 

Buitenshuis in volle grond, maar wel beschut in een tunnelserre, wacht ik tot half februari voor het 
zaaien van vroege worteltjes, radijzen, snijsla, … De dagen zijn dan al merkbaar langer en bij een 
zonnige dag wordt het al aangenaam in een veranda of serre. 
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