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Een woordje vooraf:
Verenigingsnieuws “Koninklijke Volkstuinen Kluisbergen”
Beste Volkstuinder(s),
Hier is je laatste “de tuin” voor 2019.
Daar het einde van het jaar zeer dicht bijkomt.
Is het tijd om je lidgeld te vernieuwen
Het lidgeld bedraagt voor 2020 16 euro
per gezin
U blijft lid of wordt nieuw lid
 door het storten van €16 (of €23 voor leden uit het buitenland en zonder mail).
Met internationale overschrijving, op IBAN: BE23 4447 5897 7191 (BIC: KREDBEBB) van de
Koninklijke Volkstuinen Kluisbergen,
met vermelding: lidgeld 2020.
 Er kan ook nog altijd contant betaald worden bij bestuursleden.
Wie zonder onderbreking lid wil blijven gelieve ten laatste tegen 31/12/2019 te storten.
Financieel steunende leden:
Elk jaar zijn er heel wat leden die onze vereniging ook financieel steunen. Het bestuur wenst
zijn bijzondere waardering hiervoor uit te drukken.
Alvast bedankt.
Als u een tof artikel hebt geschreven of een mooie tekening hebt gemaakt, dan mogen jullie deze altijd
doormailen, om in “de tuin” te plaatsen. Sturen naar willy.verplancken1@telenet.be
Wie weet komt je bijdrage dan wel in de volgende “de tuin” terecht.
De beste promotie voor onze vereniging is je omgeving warm maken van het belang van een moestuin.
Een goed woord, een getuigenis van u, is het belangrijkste. Het bewijs van een goede werking. Vraag het
aan uw vrienden om lid te worden. Alvast bedankt.

Rijerstraat 57
9690 Kluisbergen
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Speciale aandacht

Orchideen zijn de laatste tijd zeer in trek en ook worden er veel als geschenk gegeven.
Maar veel mensen hebben een probleem. Hoe moet ik deze bloemen onderhouden?
Wat moet ik ermee aanvangen nadat ze uitgebloeid zijn om terug nieuwe scheuten te krijgen? Opdat er
terug mooie bloemen tevoorschijn komen die je voor een paar maanden kan aanschouwen
Op al deze vragen kan je een antwoord krijgen op vrijdag 13 december 2019 in Zaal Goc Kwaremont vanaf
19 uur. Dan komt Alex Vandenhove je een antwoord geven over al deze problemen, evenals nuttige tips hoe
het nog beter kan.
Deze voordracht is helemaal gratis.
Hopelijk tot dan

NIEUW
Vanaf deze editie gaan we ook een nieuwigheid invoeren.
Iedere keer zullen we een recept presenteren dat eigen is voor het seizoen waar we inzitten.
Deze keer is het “Wat doen we met onze overschot aan pompoenen.”
POMPOENBROOD
Ingrediënten:
500 gr bloem
250 gr geraspte pompoen (raspen gelijk fruitpap)
50 gr braadboter (Effi of Becel)
100 gr suiker
30 à 40 gr gist smelten in een beetje water
1 koffielepel zout
Mag eventueel met 120 gr rozijnen.
Werkwijze :
De ingrediënten in de opgegeven volgorde mengen en goed kneden (mag ook met keukenrobot gedaan worden dan
ongeveer 15 min kneden). In de vorm doen en ½ u laten rijzen. Opnieuw uitnemen kneden en laten rijzen. Insmeren
met eigeel en ongeveer 25 à 30 min bakken in oven op 200°.
Tip : de rest van de pompoenpuree kan ook ingevroren worden.
Smakelijk.
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Biologische dynamische zaai- plant- en oogstkalender

Naar aloude traditie verschijnt er terug een Biologische dynamische zaai- plant- en oogstkalender.
Ben je lid van de Koninklijke Volkstuinen Kluisbergen 2020, dan krijg je de BD kalender 2020
gratis toegestuurd.
Wie nog geen lid is maar toch graag een BD kalender wil heeft volgende mogelijkheden.
Wie enkel maar de kalender in pdf versie wil betaalt €5 ( de mailversie).
Wie de gedrukte versie wil betaalt €10 (zolang de voorraad strekt) en in België woont.
Voor het buitenland is dit 18 euro.
Betalen kan via storting met overschrijving op rekening BE23 4447 5897 7191 BIC – KREDBEBB van de
Koninklijke Volkstuinen Kluisbergen. Vermeld: BD kalender 2020 met volledig adres of mail adres.
De BD kalender is nu in druk en zal kortelings verschijnen.

Activiteitenkalender 2020

We zijn reeds volop bezig met het opmaken van de activiteiten voor het volgende jaar.
Wie geeft er ons tips welke voordrachten je voor het ogenblik het meest interessant zouden vinden.
Ook kan dat eventueel een bedrijfsbezoek zijn of iets gaan bezichtigen in de branche van moestuin of
siertuin.

Varia
Als u een tof artikel hebt geschreven of een mooie tekening hebt gemaakt, dan mogen jullie deze altijd
doormailen, om in “de tuin” te plaatsen. Sturen naar willy.verplancken1@telenet.be
Wie weet komt je bijdrage dan wel in de volgende “de tuin” terecht.
De beste promotie voor onze vereniging is je omgeving warm maken van het belang van een moestuin.
Een goed woord, een getuigenis van u, is het belangrijkste. Het bewijs van een goede werking. Vraag het aan
uw vrienden om lid te worden. Alvast bedankt.
Nu we reeds aan de laatste bladjes van de scheurkalender zitten, kunnen we jullie een reeds gezond,
gelukkig en goed jaar in de tuin voor 2020 toewensen.
Uitslag Kaarting van 8/11/2019
114 -63 -376 -304 -306 -350 -107 -49 -357 -77 -23 -166 -97
382 -139 -278 -221 -101 -31 -378 -137 -70 -425 -189 -83
Prijzen af te halen tot 31/01/2020
Bij Willy Verplancken Rijerstraat 57 9690 Kluisbergen
0478/57 52 21
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