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Geen hofkeuring 
 

Zoals al vermeld in ons vorig maandblad, zal er ook dit jaar geen hofkeuring bij particulieren aan 
huis en op de volkstuintjes plaats vinden. We blikken alweer terug op een moeilijk werkjaar. We 
hopen u in de toekomst nog eens te mogen begroeten op één van onze activiteiten. Dat schreven we 
vorig jaar hier ook al, maar we weten allemaal wat er van gekomen is. Het moest allemaal gebeuren 
op ‘veilige afstand’ en voorzichtigheid blijft nog steeds geboden. We komen bij jullie terug begin 
september met hopelijk goede perspectieven. Houd het veilig! 
 

Het bestuur wenst aan al zijn leden een deugddoende vakantie toe, wat je daar ook mag onder 
verstaan. Godfried Bomans verwoordde het ooit eens als volgt: 

Is er vrede in je hart, dan kun je gaan waarheen je maar wilt.  

Het zal een schitterende vakantie zijn, zelfs wanneer je thuis blijft.  

De kunst van het leven is thuis te zijn alsof men op reis is. 
 

AANVULLEND NIEUWS OMTRENT DE CLUBREIS NAAR HEIDELBERG 2022. 
 

Beste medereizigers, 
 

Tot onze grote tevredenheid hebben slechts enkele personen hun reis geannuleerd zodat wij de 
beslissing namen om toch TWEE EDITIES te organiseren. De verdeling van de deelnemers over de 
twee reizen zorgt voor een beter comfort van de verplaatsingen, het verblijf en de voorziene 
bezoeken en uitstappen.  
Het hotel in Schwetzingen behoudt de al gemaakte reservering voor de periode van vrijdag 17 tot 

en met maandag 20 juni 2022 en biedt ons bijkomend de periode van vrijdag 8 tot en met 

maandag 11 juli 2022. Op die manier zouden beide reizen ook niet te ver uit elkaar liggen. 
 

Onze vraag: kunnen de mensen die ingeschreven staan voor de tweede reis (in oorsprong dus 7-8-9 
augustus 2021 ) zich hierin terugvinden en in hun kalender aanpassen? 
Indien OKE, dan hoeft u NIET te reageren. Indien een probleem, graag een seintje via e-mail: 
yolandegodyns@hotmail.com of tel. 054/422088. 
 

Opgepast: wie graag omruilt, ook dit kan gerust besproken worden. 
Bijkomende inschrijvingen zijn steeds welkom. 
 

Liefst bevestiging vóór 25 juli zodat wij met de vernieuwing van alle reservaties kunnen starten en u 
in september/oktober de aangepaste versie van deze reis kunnen voorstellen. 
 

Dank aan iedereen voor het vertrouwen en alvast een mooie 'zonnige' zomer toegewenst! 
Met genegen volkstuingroetjes, 
de inrichters André en Yolande 
 

In memoriam 
 

Op 25 juni 2021 overleed de heer Herman Tummeleer, echtgenoot van mevrouw Marie-Antoinette 
Arens. Herman was voorzitter van onze vereniging van 2002 tot 2005. 
Op 2 juli 2021 overleed de heer Eddy Somers, echtgenoot van mevrouw Marianne Matthijs en lid van 
onze vereniging. 
In naam van alle leden biedt het bestuur aan de families zijn innige deelneming aan. 
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Gezien op de wandeling 
 

Het was een blij weerzien met een weliswaar beperkt aantal leden op de wandeling in Everbeek-
Beneden op zondag 27 juni. En natuurlijk viel er veel te vertellen. Zoals je van fervente 
tuinliefhebbers kunt verwachten werd er ook geïnformeerd hoe het er aan toe ging in de tuin.  
‘Heb jij al rijpe tomaten? ‘Ik wel’, zie Marcel, ‘al drie weken!’ Wanneer je dit leest, is hij ze wellicht al 
beu gegeten, terwijl ik de eerste nog moet plukken. 
 

Willem Boonen en Johan Vander Heyden van Natuurpunt namen de wandelaars op sleeptouw 
voor een tocht door het glooiend landschap van deze parel in de Vlaamse Ardennen. 
 

• Natuurgebied ‘Everbeekse bossen’ 
 

Verspreid over Everbeek, een deelgemeente van Brakel, ligt het natuurgebied Everbeekse Bossen. 
De Everbeekse bossen bestaan uit het Hayesbos, het Trimpontbos, het Steenbergbos en Keelenberg. 
Op de valleiflank van de Terkleppebeek, die ontspringt in het Trimpontbos, liggen nog enkele 
kleinere maar waardevolle bosjes. Het zijn samen met de grotere boskernen restanten van het 
uitgestrekte Poodsbergbos, dat zich tot in de vroege Middeleeuwen uitstrekte tussen Ronse en 
Everbeek. Het zijn dus oude bossen, die gekenmerkt worden door een weelderige voorjaarsflora met 
tapijten van wilde hyacint en bosanemoon. Het reliëf is er grillig. Er zijn talrijke bronnen en 
kronkelende bronbeken. Vooral majesteuze beuken domineren het zicht, maar ook zomereiken, 
haagbeuken en populieren nemen een belangrijke plaats in. In de valleitjes vinden we essen en 
zwarte elzen.  
 

• Tongvaren 
 

De tongvaren (Asplenium scolopendrium, synoniem: Phyllitis 
scolopendrium) komt van nature voor op vochtige, schaduwrijke 
kalkrijke rotswanden, muren of op stenige grond onder een fiks 
bosdek. De meeste standplaatsen van tongvaren in Vlaanderen 
zijn artificiële milieus met hoge luchtvochtigheid zoals gracht-, 
kade- en sluismuren, op oude dammen, in waterputten en op 
muren onder lekkende regenpijpen. De standplaatsen zijn bijna 
steeds naar het noorden gericht.  
De bladveren kunnen 60 cm lang worden en vormen bundels. De 
bladstelen zijn purper tot zwart en hebben bruine schubben. De 
bladschijf is tongvormig, langwerpig of lancetvormig en heeft 
iets gegolfde gave randen. In het begin is de bladkleur 
lichtgroen, maar later wordt deze donkerder en gaat het blad 
glanzen. De sporenhoopjes (sori) zijn lijnvormig en staan 
loodrecht op de hoofdnerf. Eerst zit aan elke kant een dekvlies, 
maar dit wordt bij rijping weggedrukt. De sporen zijn tussen juli 
en oktober rijp.  
 

• Paarse schubwortel 
 

De paarse schubwortel (Lathraea clandestina) is een 
wortelparasiet die voorkomt in schaduwrijke loofbossen, op 
voornamelijk voedselrijke, vochtige tot natte, eerder neutrale 
bodems. Soms groeit de soort aan de voet van alleenstaande 
bomen en struiken of rijbomen, in hoofdzaak in alluviale 
gebieden (beekbegeleidend). Meestal staat ze op de wortels van 
cultuurpopulieren en grauwe abeel, maar ook op es, zomereik, 
gladde iep, zachte berk, hazelaar (zie foto), zoete kers, gewone 
esdoorn, gewone vlier, beuk, eenstijlige meidoorn en zwarte els 
werd paarse schubwortel in Vlaanderen aangetroffen. 
De plant heeft geen bovengrondse stengel. Ze bloeit van maart 
tot mei met lang gesteelde 4 tot 5 cm lange bloemen, die rechtstreeks vanuit de wortelstok komen. 
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De waardplant ondervindt weinig last van dit parasitisme, doordat de bloei en de vruchtzetting 
gedurende de lentesapstroom plaatsvinden en het bovengrondse gedeelte van de plant daarna 
afsterft. 
De plant staat op de Vlaamse rode lijst van planten vermeld als zeldzaam. Ze komt wel plaatselijk 
talrijk voor in de Vlaamse Ardennen en in de Zwalmvallei. Op een paar andere plaatsen, zoals in 
Meise en de Dijlevallei, wordt ze ook verwilderd aangetroffen. België vormt de traditionele 
noordgrens van haar verspreidingsgebied. 
 

• Pijkskapel 
 

Jean Baptiste Vandesande, Marcelin Roeland en een zoon van de familie Bienvenu, allen uit 
Everbeek, versloegen met de troepen van Napoleon het Russische leger in 1812. Hoewel het Franse 
leger Moskou kon innemen, vonden ze er voedsel noch beschutting zodat de Franse veroveringstocht 
in de grootste ontreddering eindigde. Heel veel soldaten stierven van koude en ontbering. De drie 
Everbeekse ruiters beloofden een kapel te bouwen als ze heelhuids weer thuis geraakten. Een vierde 
Everbekenaar sneuvelde. 
Na een tocht van elf maanden arriveerden de drie in 1813 in Everbeek, en ze hielden hun belofte. De 
kapel ter ere van ‘Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede’ (Notre Dame de la Paix) werd gebouwd op een 
veldweg nabij de Breedstraat in Everbeek. In de volksmond spreekt men er over ‘Pijkskapelle’, 
afgeleid van paix (vrede). 
De kapel werd gewijd in 1815 en eind de negentiende eeuw werd er een muur rond gebouwd. In 
1953 stortte een deel van het dak in en verdween het beeld van Onze-Lieve-Vrouw. Omdat er geen 
geld was voor restauratie, viel de kapel in puin eind de jaren vijftig. Nu blijft er enkel nog de vloer 
over en de ommuring met een taxusboom Aanvankelijk stonden er drie taxusbomen, één voor elke 
soldaat. Twee van de drie taxusbomen, die hinderlijk waren voor de landbouwactiviteiten, werden 
verwijderd, maar één boom bleef staan als stille getuige. In 2009 begon het Fonds voor de 
Bescherming van het Brakels Cultureel Erfgoed (FBBCE) met de prospectie van de site. Gedeelten 
van de ommuring werden blootgelegd en de zoektocht naar fotomateriaal ging van start. Zo kon de 
ommuring gereconstrueerd worden. In 2015 werd de vloer van de kapel blootgelegd. De 
gerestaureerde ommuring is ondertussen een feit.  
In 2017, meer dan 200 jaar na hun helse tocht, kregen deze soldaten een eigen monument.  Het 
kunstwerk in staal, ontworpen door Peter Jacquemyn, werd onthuld samen met het verhaal van de 
Everbekenaren. Het monument bestaat uit drie staalplaten. De eerste symboliseert de oorlog met 
wanhopige, maar ook helpende handen. De tweede plaat stelt de drie Everbekenaren voor in 
gedwongen dienst van Napoleon en de vierde, de gesneuvelde Everbekenaar, werd in het zijpaneel 
afgebeeld. 
 

• De zadelzwam 
 

De zadelzwam (Polyporus squamosus) komt het 
gehele jaar voor op levende bomen en dood hout. Hij 
heeft een bijzondere voorkeur voor de iep en beuk.  
De zadelzwam is een buisjeszwam die valt onder de 
plaatjesloze vlieszwammen. Hij valt op door zijn 
grootte. De hoed kan een doorsnede hebben tot 50 
cm en heeft de vorm van een zadel. Hij is 
geelbruinachtig en heeft bruine concentrisch 
gerangschikte schubben. De steel is 3 tot 8 cm hoog 
en 3 tot 8 cm dik. Bovenaan is de steel licht 
geelbruin, onderaan bruinzwart. De steel zit bijna 
nooit centraal. De buisjes zijn kort, netvormig 
aflopend op de steel. De crèmekleurige, later 
lichtbruine poriën aan de onderkant van de hoed zijn 1 tot 3 mm groot. Het vlees is wit. Bij jonge 
exemplaren is het zacht, later wordt het kurkachtig. Vaak heeft het vlees een meelgeur. In het vlees 
zitten vaak kleine kevertjes. Dit zijn meestal exemplaren van de boletenzwartlijf (Diaperis boleti). 
 

 

HEDENDAAGSE 

NATUURLIJKE TUINEN 
 

WATERMOLENSTRAAT 17,  

9572 SINT-MARTENS-LIERDE (LIERDE) 

054/42.35.27  0499/42.26.51 
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De teelt van koolraap 
 

Algemeen 

Koolraap (Brassica napus subsp. rapifera) is een zeer oud 
cultuurgewas dat vroeger als wintervoorraad voor mens en 
vee diende. Het is een groente uit de kruisbloemenfamilie, die 
in Vlaanderen weinig of niet gekend is. In het Noorden van 
Nederland en zeker in de Scandinavische landen wordt de 
koolraap wel gegeten. In het Engels noemt men de groente 
dan ook “swede”. In Amerika spreekt men van Swedish turnip 
(Zweedse raap). Koolraap wordt altijd gekookt of gestoofd 
gegeten. Het gele, geurige vlees heeft dan een zachte, zoete 
en bijzonder aromatische smaak. Het is rijk aan vitamines, 
net zoals diverse andere koolsoorten.   
Koolraap groeit half boven en half onder de grond. De knol is 
niets anders dan een verdikte vlezige wortel. Alhoewel 
gelijkend op keukenrapen is het grote verschil dat koolraap 
meer vorst verdraagt. Koolrapen worden ook groter en 
hebben geel, stevig vruchtvlees binnenin. Het is een typische 
herfst- en wintergroente, die gezaaid wordt in mei en juni. 
 

Koolraap is dus geen keukenraap en ook niet te verwarren met koolrabi, waarvan de oude Vlaamse 
naam ‘raapkool’ is. De knol van koolrabi (Brassica oleracea var. gongylodes), die boven de grond 
gevormd wordt, is het sterk verdikt onderste stengelgedeelte, platrond tot ovaal van vorm. Het 
stukje onverdikte stengel onder de knol is de voet.  
 

Teeltwijzen en rassen 

Koolrapen worden gezaaid rond de maand juni (wat vroeger of later kan ook, afhankelijk van het 
ras). Te vroeg zaaien geeft grote, houtige knollen. Je kunt koolraap ter plaatse zaaien en later 
uitdunnen, of ze op een zaaibed of in een tray voorzaaien, verspenen en later uitplanten. De zaden 
kiemen ongeveer na een week, afhankelijk van het weer. Houd een afstand aan van minimaal 35 tot 
40 cm tussen de planten zodat de knol goed kan groeien en de bladeren zich goed kunnen 
ontwikkelen. Verwijder onkruid, en geef water in droge periodes. 
 

Voorbeelden van rassen: 
• Friese Gele (geel) 
• Helenor (geel) 
• Hollandse Roodkop (paars/crèmewit) 
• Wilhelmsburger Gele (geelvlezig) 
• Tyne F1 (paars/crèmewit) 
• Champion (paars/crèmewit) 
• Ruby (paars van buiten, crèmegeel van binnen) 
• Collet Vert (iets afwijkend doordat ze onder de grond wit is en bovengronds groen in plaats van 

paars, ook witvlezig) 
 

Standplaats en bemesting 

Ze groeit heel goed in de zon maar het lukt ook in de halfschaduw. Een vochthoudende humusrijke 
grond is gewenst voor een goede kwaliteit. Lichte gronden zijn hier in het nadeel. Ze geven, zoals bij 
knolselder en sluitkool, een minder goede bewaring. De beste knollen worden ook verkregen op een 
matig bemeste grond (vergelijkbaar met het perceel van de wortelgroenten. Een lichte minerale 
bemesting van 30 g/m² N-P-K 12-10-18 volstaat. Kali (K) is belangrijk voor de knolvorming, daarom 
kun je in de nazomer nog wat extra geven. Te veel (stikstof)bemesting geeft veel blad en weinig 
knol. Ook kunnen ze hol worden van binnen. Voor de vruchtafwisseling en ziektebeheersing hoort 
koolraap uiteraard thuis in het perceel van de koolgewassen (op een minder bemest stukje). 
Koolgewassen komen best pas om de zes jaar op hetzelfde perceel terug. 
 

Oogsten en bewaren 

Je oogst de knollen wanneer ze groot genoeg zijn, in principe vanaf oktober, en wanneer je ze nodig 
hebt. Wij laten ze dus het liefst in de tuin staan. Koolraap kan goed tegen kou en ze kan zelfs wat 
vorst verdragen. Maar als het écht gaat vriezen (bijvoorbeeld langer dan enkele dagen of meer dan 6 
of 8 graden) wordt het tijd om de koolrapen die dan nog in de tuin staan te oogsten. Niet vroeger, de 
smaak verbetert: net als pastinaak, aardperen, … worden ze zoeter door de omzetting van zetmeel 
in suikers bij lichte vriestemperaturen.  
Pas wel op wanneer, in een milde winter, de knollen heel lang in de tuin blijven staan (tot in het 
nieuwe jaar). Langer dan januari laat je ze best niet staan want ze kunnen dan houterig en vezelig 
worden. Voor bewaring verwijder je het blad. Dit gebeurt best zo koel mogelijk, bv. in vochtig zand 
op een vorstvrije plaats. Je kunt koolraap ook prima invriezen (geschild, in plakjes gesneden, 
geblancheerd). Koolraap kan je verwerken in puree, soep, ovenschotels, …. 
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Tuinplant van de maand: de pluimhortensia 
 

Er is haast geen tuinplant die zo populair is 
als de hortensia. De Pluimhortensia 
(Hydrangea paniculata) is misschien het 
minder bekende broertje van de ‘gewone’ 
hortensia met de bolvormige bloeiwijze. Ten 
onrechte, want de plant heeft sierlijke, 
pluimvormige bloemtrossen die wel 30 cm 
lang kunnen zijn. In tegenstelling tot de 
meeste andere hortensia’s, gedijt de 
pluimhortensia ook op wat drogere grond en 
kan hij beter tegen vorst. Dit type voelt zich 
dus ook lekker in de volle zon, op 
voorwaarde dat de grond niet te droog is. 
Wanneer het een langere tijd droog is, geef 
je hortensia’s wel best regelmatig water. 
Zeker wanneer je ze net geplant hebt of als 
ze in een pot staan. 
 

De meest voorkomende pluimhortensia’s zijn wit en bloeien van juli tot september. Ze zijn er in 
struikvorm maar ook in stamvorm. Pluimhortensia’s luisteren naar mooie namen als Limelight, Prim 
White, Angels Blush en Little Lime. De bloemkleur ontwikkelt zich tijdens de bloei en dat levert een 
boeiend schouwspel op. In de nazomer verkleuren de bloemen van wit naar lichtroze. Ook vlinders 
en honingbijen zijn dol op pluimhortensia’s. 
 

Wil je de plant compact houden, dan kun je ze best snoeien in het vroege voorjaar ( begin maart), 
op het moment dat je ook rozen snoeit. Je knipt dan de oude takken terug tot ongeveer 10 tot 20 cm 
boven de grond. De plant blijft dan compact en zo krijg je grote zware pluimvormige bloemtrossen. 
Als je de plant iets hoger snoeit, krijg je meer maar minder grote pluimen. 
 

Experimenteren met courgetten 
 

Met courgettes kan je in de keuken weinig verkeerd doen, want ze bevatten weinig calorieën (amper 
35). De smaak komt van wat je eraan toevoegt. Enkele recepten om uit te proberen. Smakelijk! 
 

SPAANSE COURGETTESALADE 
 

Ingrediënten: 1 kleine courgette, een snuifje zout, 2 tomaten, 1 paprika (rood of groen), 1 eetlepel 
(el) fijngehakte groene kruiden, olie, geurige azijn, peper, zout. 
 

Bereiding: Was de courgette(s) en snijd ze ongeschild in blokjes. Kook ze een kwartiertje in water 
met een snuifje zout en laat ze goed uitlekken. Ontvel de beide tomaten, hol ze uit en snijd ze fijn. 
Laat ze in een tikje olie smelten tot geurige moes. Was de paprika, snijd de zaadlijsten weg en spoel 
er de pitjes uit. Snijd er flinterdunne ringen van. Vermeng de courgetteblokjes met de paprika en de 
tomatenmoes, schep er het groen doorheen en voeg er de olie, azijn, peper en wat zout aan toe. 
Laat de salade goed koud worden en strooi er tenslotte nog wat vers gehakte groene kruiden 
overheen.  
 

FRANSE COURGETTESALADE 
 

Ingrediënten: 4 courgettes, 3 el olijfolie, 1 el geurige azijn, verse dragon, kervel, peper en zout. 
 

Bereiding: Snijd de schoongewassen courgettes overlangs in 4 plakken. Doe ze hooguit 8 minuten 
in kokend water met een tikje zout. De uitgelekte plakken droog betten met een doek. Daarna 
worden ze aangemaakt met de azijn, olie, zout, peper uit de molen en afgewerkt met een dikke laag 
gehakte verse dragon en kervel.  
 

ROMIGE SPAGHETTI MET COURGETTE 
 

Ingrediënten: 2 courgettes, 100 g bacon, 500 g spaghetti, 1 rode paprika, 1 ui, 1 el olijfolie, 80 g 
verse roomkaas (met look), 1 1/2 dl culinaire room, geraspte Parmezaanse kaas. 
 

Bereiding: Snijd de bacon in lange reepjes. Pel en snipper de ui. Maak de paprika schoon en snijd 
hem in kleine blokjes. Was de courgettes en rasp ze grof. Kook de spaghetti in ruim water met zout 
naar smaak volgens de aanwijzingen op de verpakking. Verhit intussen de olie in een ruime pan en 
bak de bacon knapperig uit. Neem de reepjes uit de pan en laat ze op keukenpapier uitlekken. Voeg 
de ui aan het bakvet toe en fruit hem op een matig vuur goudgeel en glazig. Schep de paprika 
erdoor en bak alles op laag vuur nog ongeveer 2 minuten. Giet de spaghetti af, maar houd wat van 
het kookvocht over. Voeg het opgevangen kookwater samen met de geraspte courgettes, de 
roomkaas en de culinaire room aan het ui- en paprikamengsel toe. Laat de kaas al roerend smelten 
en de saus heet worden. Spatel de saus en de bacon voorzichtig door de spaghetti. Strooi er 2 el van 
de Parmezaanse kaas over en serveer de rest er apart bij. 


