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Volgende activiteiten 
 

• Vrijdag 16 december 2022 om 19u30 in zaal Sint-Bavo, Hoge Buizemont 165 te 
Geraardsbergen speciale vormingsavond met als thema de ‘Koffiegeschiedenis’ door Femke 

Paulussen, gevolgd door een proeverij van diverse soorten koffie. 
 

Met de naderende feestdagen mag het er al eens wat luchtiger aan toe gaan. Daarom deze 
vormingsavond, die in twee delen verloopt. 
In een eerste gedeelte zal auteur Femke Paulussen ons de complete koffiegeschiedenis uit de 
doeken doen op basis van het boek ‘Koffie, van brander tot barista!’ Dit boek vloeide voor uit 
een erfgoedproject rond koffie, dat het Centrum voor Agrarische Geschiedenis Leuven opzette met 
verschillende partners. Van bij de plant tot in het kopje zullen we ondergedompeld worden in dit 
cultureel erfgoed. 
In het tweede deel van de avond gaan we over tot een echte koffie-tasting, net zoals bier en wijn 
of thee kunnen worden geproefd! Helena Loyen van het koffiebedrijf Kothé zal ons 5 koffies 
voorstellen en uitgebreid laten proeven. De deelnemers zullen die avond ervaren dat koffie 
verbeelding is, dat koffie verbinding is, maar ook dat koffie echt erfgoed is! 
Iedereen is welkom, inkom gratis. 
 

 Wie wil deelnemen aan de koffieproeverij dient zich vooraf in te schrijven via mail naar 
volkstuinen.gbergen@gmail.com, en dit tot uiterlijk 9 december. Voor het proeven van de 5 
koffies vragen wij een bijdrage van 5 euro. 

 

Hernieuwen van het lidmaatschap 
 

Binnenkort ontvangt u in uw brievenbus en via mail de uitnodiging voor het hernieuwen van uw 
lidmaatschap en voor deelname aan de groepsbestelling. We hopen dat u ook volgend jaar trouw aan 
onze vereniging blijft. Wij blijven geloven in het voordeel van de organisatie van een groepsaankoop. 
Diverse tuinartikelen ontsnappen immers ook niet aan de algemene trend van snel oplopende prijzen. 
Neem dus ook even de tijd om onze bestellijst door te nemen. 
NIEUW! Vanaf dit jaar bieden wij u de mogelijkheid om via onze vereniging bestellingen te plaatsen 
bij het Vlaams Zaadhuis (zie verder). Wie geen bestellijst ontvangen heeft en toch graag zou 
bestellen, kan een mailtje sturen naar volkstuinen.gbergen@gmail.com. Wij sturen u dan in 
antwoord op uw vraag de nodige documenten in bijlage.  
 

De betaling van het lidgeld en van uw eventuele bestelling kan ENKEL gebeuren door overschrijving 
op ons rekeningnummer BE86 9733 7216 1550. Indien u een bestelling wenst te maken, dan vindt 
u in uw buurt ongetwijfeld wel een bestuurslid, waar u uw bestellijst in de brievenbus kunt stoppen. Of 
nog beter, stuur uw bestelling door naar ons mailadres: volkstuinen.gbergen@gmail.com. 
• Het lidgeld voor particulieren met een tuin aan huis bedraagt 11 €. 

Wie bijkomend een abonnement wenst op het magazine ‘Tuinhier’ betaalt 30 € (11 € lidgeld voor 
de vereniging en 19 € voor het abonnement). U ontvangt dan naast onze lidkaart ook een lidkaart 
van ‘Tuinhier’ (ingesloten in het eerste nummer van het magazine). 

• Het lidgeld voor de groepstuinen, met inbegrip van het abonnement op het magazine ‘Tuinhier’ 
(uitgave van 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  
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• Het lidgeld voor Tuinhier Vlaanderen vzw 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 %). 

 

NIEUW op de bestelbon 
 

We bieden voortaan aan onze leden ook de mogelijkheid om via een groepsaankoop een bestelling te 
plaatsen bij ‘Het Vlaams Zaadhuis (VZ), De Baerdemaeker’. We nemen deze beslissing op aanvraag 
van enkele leden, die nu individueel bestellen bij het zaadhuis, dat sinds jaren gekend is voor zijn 
aanbod aan professionele zaden. De mogelijkheid om te bestellen bij Van der Wal blijft ook behouden. 
Procedure en voorwaarden: 
1. Bestellingen bij het VZ, georganiseerd via onze vereniging, kunnen enkel met de bestelbon, die u 

van ons ontvangen heeft of zelf afgedrukt hebt uit de ‘on-line Zaaigids’. Die laatste kunt u 
downloaden op de Homepagina van de website van het VZ (een papieren versie is betalend). Via 
onze groepsaankoop krijgt u een korting van 10% op alles (zaden, fruitbomen en plantgoed 
(aardappelen, ajuin, …), meststoffen, gewasbescherming, …  

2. Bestellen bij Van der Wal kan ook enkel via het voorgedrukt bestelformulier op naam van de 
vereniging, ons toegestuurd door Van der Wal. Op het assortiment zaden van groenten, bloemen 
en kruiden wordt een korting van 25% toegekend. Op andere artikelen (gewas-
bechermingsmiddelen, bloembollen, tuinartikelen, ...) wordt 10 % korting gegeven.  

 

Indien u overweegt om te bestellen bij VZ en/of Van der Wal en u hebt geen bestellijst ontvangen, 
laat het ons weten. Wij bezorgen u dan een kopie van het bestelformulier. 
 

Een volle zaal op zondagmiddag 
 

Na een onderbreking van twee jaar hebben jullie opnieuw de weg gevonden naar onze mooi gedekte 
tafels. In zijn welkomstwoord bedankte onze voorzitter jullie dan ook terecht voor uw talrijke 
aanwezigheid, waardoor jullie uw blijvende steun aan de vereniging tonen. We hopen dat het u allen 
gesmaakt heeft en dat jullie genoten hebben van het gezellig samenzijn. 
 

Verslag van de proclamatie van de hofkeuring (met dank aan Jules voor de toegestuurde tekst) 
 

Na het nuttigen van spijs en drank nam Jules Van Liefferinge het woord voor de proclamatie van de 
hofkeuring. Samen met Erik De Bou en Marc Trenoye is hij bij de leden met een tuin aan huis 
langsgeweest voor de hofkeuring. Jules verontschuldigde zich dat dit door tijds- en efficiëntiedruk niet 
altijd volgens vooropgesteld plan verliep, waardoor de jury bij sommigen al te verrassend kwam 
opdagen op een ander moment dan eerder aangekondigd. Maar ook de keuring en jurering leed wat 
onder ruim 2 jaar stilliggen, waardoor de evaluatie voor de particuliere tuinen licht anders dan vroeger 
gebeurde. 
 

Dit heeft er toe geleid dat we voor de toekomst de hofkeuring nog eens onder het licht gaan houden, 
o.m. uitgaande van reacties bij onze leden tijdens die keuring. Samen met de uitnodiging voor het 
hernieuwen van het lidmaatschap sturen wij u een briefje met hierop een aantal ideeën hoe de 
keuring in de toekomst kan aangepakt worden. Mogen we u vragen om de vragen even door te 
nemen. Duid er uw voorkeur op aan en bezorg het bij gelegenheid aan het bestuur. 
Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 

Hierbij enkele uitdagingen: 
• hoe praktischer, efficiënter werken als organisatie en als jury? 
• hoe de binding leden-bestuur via deze hofkeuring nog versterken? 
• hoe onze tuinbenadering nog verbreden? 
• hoe onze leden via hofkeuring of tuintips naar een kwalitatievere en rijkere tuinhobby brengen? 
• hoe onze leden meer laten genieten van de tuinen van andere leden? 
• hoe beter inspelen op nieuwe tuinevoluties? 
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Karmelietenstraat 57 
9500 Geraardsbergen 

 

tel: 054/41 07 10 – 054/412 412 

 

 

 



Tuinieren_ 202211 3 Eddy Praet 

 
 

Er staan ons dus nog belangrijke uitdagingen te wachten. Vandaar deze oproep: wie interesse heeft 
om bepaalde thema’s aan te kaarten of om ons bestuur te komen versterken, laat u horen! Naast 
ervaring zijn nieuwelingen in een bestuur nodig, want zij stellen punten in vraag en zijn de zuurstof 
voor de toekomst. Dus niet twijfelen, durf u engageren, je bent welkom! 
 

Wetende dat tuinen beoordelen een risico is (geen twee tuinen zijn dezelfde), hebben de keurders in 
eer en geweten getracht om een eerlijke rangschikking op te maken. 
In de tabel hiernaast de namen van de best beoordeelde 
tuinders in de verschillende categorieën. Ze ontvangen allen een 
diploma en de eerste in elke groep ook een geschenk.  
Merk op dat recente leden en/of leden met een eerste 
hofkeuring in een aparte groep gerangschikt werden. 
 

De uitslag van de keuring van de volkstuinen is gebaseerd op 3 
hofbezoeken, waarvan 2 onaangekondigd, en dit respectievelijk 
op 9 mei, 17 juli en 8 oktober. 
 

Jules besloot de proclamatie met een dankwoord voor alle 
deelnemers aan de hofprijskamp, ongeacht hun rangschikking, 
en de boodschap om ook de volgende jaren deel te nemen. 
En jullie zullen het ook vastgesteld hebben, vandaag waren niet 
enkele onze bestuursleden en vrijwilligers actief, maar ook de 
partners en soms andere gezinsleden van de bestuurders. Onze 
speciale erkenning daarvoor! 
 

 

Landelijke Gilde Geraardsbergen organiseert 
 

op vrijdag 25 november 2022 om 20 uur een voordracht ‘Energie@home’ in het Groen 

Kruiske, zaal Trefpunt, Denderstraat 13, 9500 Geraardsbergen. 

Iedereen heeft vragen over energie in huis, zeker nu de prijs van aardgas en elektriciteit torenhoog is. 
Tijdens deze info-avond willen we mensen informeren en doorverwijzen naar gespecialiseerd advies. 
Deze voordracht zal worden gegeven door mevrouw Marleen Van Der Velden en de heer Stefaan De 
Neve, adviseur woon- en energiebeleid SOLVA. Kostprijs: 5 euro voor niet-leden en 3 euro voor leden 
LG. Contactpersonen: Sabine WELVAERT (0472 79 68 19, Sabine.welvaert@hotmail.com) en Alex 
WIJNANT (0475 64 60 89, alex.wijnant@gmail.com). 
 

Kleinveetentoonstelling door ‘Braekelclub Nederbraekel’ 
 

De jaarlijkse kleinveetentoonstelling van ‘ Braekelclub Nederbraekel ’ gaat dit jaar door op zaterdag 
10 (10-20h) en zondag 11 (10-17h) december. Iedereen is van harte welkom in het sportcomplex 
“Averbo” op het Riedeplein 15 B te Brakel-Michelbeke. Voor meer info: zie de website van de club. 

HEDENDAAGSE 

NATUURLIJKE TUINEN 
 

WATERMOLENSTRAAT 17,  

9572 SINT-MARTENS-LIERDE (LIERDE) 

054/42.35.27  0499/42.26.51 
 

INFO@ANN-MUYLDERMANS.BE 

WWW.TUINARCHITECT-ANN-MUYLDERMANS.BE 

Recente tuin 

1. Danckaert Adelin 
2. Agten Jos 
3. De Roeck Cindy 
Gemengde tuin 

1. Van der Stricht Luc 
2. Saeyens Hugo 
3. Delvoye Ria 

Moestuin 

1. De Sutter Marcel 
2. Wittemberg Roger 
Siertuin 

1. Dhaeyer Erik 
2. Van Liefferinge Johan 
3. Taildeman Frank 
Groepstuin St.-Martensstraat 

1. Fostier David 
2. Claes Guy 
3. Arslanchanova Liza 
4. Diependaele Dirk 
5. Fostier Jean-Luc 
6. De Schuiteneer Brent 
7. De Meyer Mario 
8. Monseur Benny 
9. Van Butsele Anny 
Groepstuin Sportkring 

1. Van Mello Kurt 
2. Van Snick Rudi 
3. Depruyck Serge 
Bestuur 

1. De Smedt André 
2. Depelseneer André 
3. Engels Roland 
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Gaat uw tuin ‘kaal’ of ‘groen’ de winter in? 
 

Oktober startte eerder frisjes, maar eindigde echt zomers. Meteen goed voor de titel van ‘warmste 
oktobermaand ooit’ sinds de start van de waarnemingen. Twee weken ver in november zijn er nog 
steeds dagen waarop we ver boven onze stand leven. Dit maakt dat we nu nog de laatste sla, 
knolvenkel en jawel nog enkele kleine courgettes buiten oogsten. Ook vorstgevoelige gewassen zoals 
bv. rode kool, knolselder, bataat, rode biet, … staan bij mij nog in de tuin. Maar vroeg of laat krijgen 
we te maken met de eerste nachtvorst (we waren er al een paar nachten dichtbij). De vorstgevoelige 
groenten kunnen nog wat langer ter plaatse blijven door ze tijdig af te dekken, maar ook dat kan je 
niet eindeloos volhouden. Verder is het nu vooral een zaak van opruimen. Daarmee valt ook het doek 
over het actieve moestuinseizoen en maakt de tuin zich op voor een lange winterslaap. Alleen de 
overwinteraars zoals winterprei, spruiten, savooien, schorseneren, pastinaak, … blijven eenzaam 
achter. Het is aanbevolen om daar een beschermende laag van bv. bladeren rond aan te brengen. Dit 
houdt de bodem langer vorstvrij en vergemakkelijkt dus het oogsten.  
Laat in uw tuin nooit percelen kaal de winter ingaan. Indien je er geen groenbemester hebt op 
gezaaid, bedek de grond dan met organisch materiaal: afval uit de border of van de laat geoogste 
groenten, bladeren, mest, grove compost, … Dit zorgt voor een winterdeken, waardoor niet alleen het 
onkruid geweerd wordt maar ook de bodem beschermd wordt tegen het uitspoelen van 
voedingsstoffen en mineralen. Het fungeert ook als overwinteringsplaats voor nuttige insecten zoals 
loopkevers, oorwormen, … die volgend seizoen zeer welkom zijn als opruimers van de bladluizen. 
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). 
 

TIP: hoe zoete bataat lang(er) bewaren? 
Bataat moet geoogst worden vóór de eerste nachtvorst. Verwijder het bladerdek en begin aan de rand 
van het plantbed met het uitgraven van de plant. Voorzichtigheid is geboden om de knollen zo weinig 
mogelijk te beschadigen. Beschadigde knollen kunnen snel ziek worden en de rest van de oogst 
aantasten. Wrijf ze voorzichtig schoon, verwijder kleine worteltjes en leg ze naast elkaar in een kistje 
of bakje. Je laat bataat best nog narijpen door ze in een warme omgeving (20 °C of meer) te leggen. 
Het zetmeel dat in de knollen aanwezig is, wordt in die periode omgezet in suiker wat bevorderlijk is 
voor een lange bewaring. Daarna kunnen ze droog nog lang worden bewaard in een donkere ruimte 
bij een temperatuur rond de 15°C, best op een plek waar de luchtvochtigheid relatief hoog is. Om 
uitdroging bij een lage luchtvochtigheid te vermijden kan je de knollen in papieren zakken bewaren. 
 

Zomerbloeiende knollen overwinteren 
 

Ik wacht steeds tot de eerste (lichte) nachtvorst de bladeren van de dahlia’s doet sneuvelen vooraleer 
de 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 en begonia’s. 

• Probeer de dahliaknollen zo voorzichtig mogelijk te rooien om beschadiging te voorkomen. De kans 
is groot dat beschadigde knollen gaan rotten en dan andere gezonde knollen zullen aantasten. 

• Knip de stengels terug tot een tiental cm boven de knollen. 
• Indien u verschillende soorten hebt, zorg er dan voor dat u ze nog van elkaar kunt onderscheiden, 

tenzij u dat helemaal niet belangrijk vindt. 
• Laat de knollen eerst opdrogen (zeker als ze in zware grond stonden). Het gaat dan meestal 

gemakkelijker om de (meeste) aarde te verwijderen. 
• Plaats de droge knollen dan in een (isomo)bak of kist en bedek ze met voldoende turf of zand, de 

stengels mogen er blijven boven uitsteken. 
• Plaats dit op een droge, vorstvrije plek, bv. in een verluchte kelder. Verder kijk ik er meestal niet 

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

 

Delen om te vermeerderen 
 

Delen of scheuren is een gemakkelijke en snelle manier om (de meeste) vaste planten te 
vermeerderen. Door het delen krijgen ze ook een verjongingskuur. De herfst (of vroege lente) is 
hiervoor een zeer geschikte periode omdat de planten dan in rust gaan (of nog in rust zijn). Oktober 
en november hebben het voordeel dat de grond nog voldoende warm is, waardoor de planten nog 
nieuwe wortels gaan vormen en ze zich zullen vastzetten. 
• Steek de plant uit en deel de wortelkluit met een spade of mes. Planten met een stevige wortelkluit 

kan u ook delen door twee spitvorken (riek) rug aan rug in het hart van de plant te steken. De 
spitvorken naar beneden duwen totdat de kluit gescheiden kan worden. 

• Het oude, middelste deel kan u eventueel weggooien. De jonge scheuten aan de buitenkant van de 
kluit met voldoende groeipunten plant je opnieuw op de gepaste afstand. Voorzie het plantgat van 
voldoende compost of voedselrijke grond. 

• Als u niet direct kunt planten, de aparte delen oppotten en op een beschutte (vorstvrije) plaats 
zetten. In het voorjaar kunnen ze dan op hun definitieve plaats worden uitgeplant. 

• Leg eventueel rondom de planten een mulchlaag van houtschors, bladeren of gemaaid gras. 


