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Verenigingsnieuws “Koninklijke Volkstuinen Kluisbergen” en mededelingen
Lidgeld “Koninklijke Volkstuinen Kluisbergen 2018”
Contributies - Lidgeld 2018! Het lidgeld is €14 per jaar/per gezin. U blijft lid of wordt nieuw lid door
het storten van €14 of €20 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 2018.Wie zijn lidgeld nog niet gestort heeft kan dit nog doen.
Wanneer u als lid van de volkstuinen het magazine “tuin hier” niet zou ontvangen hebben, gelieve het
ons dan te laten weten, zodat we het nodige kunnen doen. Het maandblad, een ledenblad
uitgegeven door vzw Tuin Hier, Het Werk v/de Akker. Het verschijnt vanaf februari, 11 maal per jaar.
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
De beste promotie voor onze vereniging, is de promotie die onze leden persoonlijk voor haar maken.
Ieder jaar brengen onze leden regelmatig nieuwe leden bij. 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!
Verder in deze editie kan je ook de bestellijst vinden voor de gezamenlijke aankoop van bloemen en
planten.
Het grote voordeel is dat je aan een lage prijs en kwaliteitsvolle bloemen en planten kunt verkrijgen.

De tuin en het milieu
De tuin is een verlengstuk van de natuur.
Je geniet er van schoonheid en rust en de kinderen kunnen er veilig ravotten.
Door milieuvriendelijk te tuinieren werk je mee aan een gezonde waterkringloop, schep je een veilig
toevluchtsoord voor planten en dieren en verminder je het gehalte aan kooldioxide: het belangrijkste
broeikasgas. Bovendien levert een gifvrije, biologische moestuin de familie gezonde en verse
groenten en fruit.
Gebruik geen kunstmest, onkruid- en insectenverdelgers.
Milieuvriendelijk tuinieren wijst het gebruik van stikstofhoudende meststoffen af omdat die een
haastige, onevenwichtige groei veroorzaken, waardoor allerlei plagen en ziekten in de hand gewerkt
worden.
Door middel van alternatieve teeltmaatregelen wordt de natuurlijke weerstand van de plant zoveel
mogelijk vergroot, hetgeen een gezonder en minder kwetsbaar gewas tot gevolg heeft.
Men moet dan ook geen gebruik maken van gevaarlijke giftige stoffen die het milieu vernietigen en
grondwater, beken en rivieren besmetten. Komen er toch nog insecten of andere belagers voor, dan
worden die bestreden met natuurlijke methoden.
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Bedrijfsbezoek aan Tomato Masters in Deinze en
afzakken naar De Zandvlooi in Kruishoutem
Wanneer :

Donderdag 05 april om 13u15 aan parking parklaan (gemeentehuis)
in Kluisbergen (Berchem)

Vertrek om 13u30 naar Deinze met eigen auto of carpooling (samen rijden).
Aankomst voorzien om 14.00 parking bezoekers.
Wat mag je verwachten? Duur: ongeveer 2u
Toegang tot bedrijfsgebouwen en corridor onder begeleiding van een gids. Er is geen toegang tot
de serre omwille van phytosantaire regelgeving en risico op besmetting van plantenvirussen.
Gelieve dit strikt te respecteren alsook de aanwijzingen van de gids. Huisdieren niet toegelaten.
Website: www.tomatomasters.be
Onderwerpen:
- Geschiedenis van Stokstorm en familie Vlaemynck
- Teelttechniek ( in de hoek van de corridor met materiaal )
- Bedrijfsfilm (25 min.)
- Koffie met koekje in de kantine
- Water en meststoffen verhaal (loods watertechniek)
- Energieverhaal ( loods WKK en ketel)
- Veiling klaar maken en afzet ( loods inpakruimte)
Na het bezoek aan de Tomato Masters hebben we als afzakkertje voorzien in de Zandvlooi om te
genieten van een lekkere boterham met hesp , kaas of boerepastei plus één drankje.
Inschrijving ten laatste tegen 01 April 2018 bij Willy Verplancken, Pascal Hubau of een van de
bestuursleden, met keuze van beleg op de boterham.
Opgelet :Gelieve zo vlug mogelijk in te schrijven want bij Tomato Masters is het aantal
bezoekers beperkt tot 40 personen.
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Koninklijke Volkstuinen Kluisbergen
Bestelformulier voor bloemen 2018
Naam & adres .........................................................
.................................................................................

Door een gezamenlijke aankoop van bloemen kunnen we gunstige prijs-kwaliteit voorstellen.
De soorten bloemen kan je vinden op de bestelbon
* De betaling kan gebeuren via overschrijving op rek. IBAN BE23 4447 5897 7191 met ref : bloemen
* of betalen bij het indienen van je bestelbon
U ontvangt dan een kopie voor je bloemen af te halen.
Gelieve dit bestelformulier voor 23 april 2018 af te geven aan één van de bestuursleden
De bloemen kunnen afgehaald worden op 05 & 06 mei 2018
bij Ph. Reyntjens Grote Herreweg 24 Kluisbergen (Ruien)
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OPMERKINGEN :

Afhalen op : 04 en 05 mei 2018
TOTAAL

Betaalwijze :

€

……….

of met overschrijving IBAN: BE23 4447 5897 7191 (BIC: KREDBEBB)
of aan bestuurslid (schrappen wat niet past).
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Waarom de moestuin kalken ?
Een juiste zuurtegraad (pH) van de grond is nodig voor een vlotte opname van de voedingselementen en
een goede groei. Een bleke bladkleur en een slechte groei wijzen vaak op een verkeerde zuurtegraad en
leiden tot een kleinere opbrengst van uw groentetuin. Indien de pH te laag is, en dat is het geval voor de
meeste bodems in België en Nederland, moet je kalk toevoegen. Zeewierkalk verbetert niet alleen de
zuurtegraad, maar is ook rijk aan calcium dat onmisbaar is voor een kruimelige, luchtige bodemstructuur.
De verbeterde zuurtegraad en de luchtige structuur stimuleren de ontwikkeling van een rijk microbieel
bodemleven waardoor de wortelgroei bevorderd wordt. Deze zacht werkende poederkalk die veel
sporenelementen bevat, pas je het best toe in het vroege voorjaar (februari - april) of in het najaar
(november - december).
Kalkschema.
BLADGEWASSEN: sla, spinazie, selder, veldsla, peterselie, prei….1-1,5 kg/10 m2.
VRUCHTENGEWASSEN: tomaten, komkommer, courgettes, pompoenen..1 kg/10 m2.
KNOLGEWASSEN: wortels, radijs, knolselder, ajuin,… weinig kalk: 0,5-1 kg/10 m2.
Aardappelen verdragen geen kalk om een ruwe schil te vermijden.
PEULGEWASSEN: erwten, bonen,… normale hoeveelheid kalk: 1 kg/10 m2.
KOOLGEWASSEN: witte kool, rode kool,… … veel kalk: 1-1,5 kg/10 m2.
AARDBEIEN EN KLEINFRUIT: frambozen, rode bessen,: 1 kg/10 m2.
KRUIDEN: kervel, bieslook, tijm, basilicum, lavendel:
1 kg/10 m2.
TIPS WINTERSNOEI:
In deze periode kan het zijn dat we moeten afrekenen met vrieskou, maar het kan ook nog boterzacht
zijn. Regel is dat we niet snoeien tijdens periodes met flinke vrieskou.
Als een plant in de winter flink wordt teruggesnoeid, groeien de takken net zolang tot ze weer even groot
zijn als voor de snoei. De wortels zorgen ervoor dat het bovengrondse deel weer in balans is met het
ondergrondse deel.
De winter is niet de juiste tijd om planten die te groot zijn geworden eens flink terug te snoeien.
Zomer snoei is in dit geval effectiever.
*Bij bladverliezende bomen en heesters verwijder je dode en zieke takken en takken die tegen elkaar
schuren. Bekijk de vorm van heesters en bomen en snoei eventueel takken weg om een mooie vorm te
behouden.
*Druivelaar snoeien. Binnen- en buitendruiven mogen enkel tijdens de rustperiode worden gesnoeid
omdat ze anders kunnen 'bloeden' als de sapstroom op gang is of komt. Jonge, lange scheuten die dit
jaar gevormd werden snoei je kort terug tot op 2 à 4 ogen.
De eerste helft vanaf december kunnen afgedragen takken van frambozen worden gesnoeid. Knip ze tot
tegen de grond. Van de nieuwe scheuten behoud je er vier of vijf sterke. Bind die vast aan de steundraad.
De rest van de nieuwe twijgen knip je weg.
Ook van bramen, japanse wijnbes, haal je best de afgedragen scheuten weg en behoud je alleen de
beste en sterkste scheuten.
Ook kiwi en kiwibessen snoeien!
ABC - bomen; dat zijn de Acers, Betula of berken en Carpinus (haagbeuk) snoei je best NIET in de winter
omdat bij deze bomen de sapstroom snel op gang komt. Dan kunnen de bomen hevig 'bloeden. Dit geldt
ook voor notenbomen.
Uit de tuin kan je diverse materialen gebruiken voor de kerstdecoratie: Ilex, buxus, klimop
cornustakken....
Blauweregen bijknippen. Je zal merken dat de jonge, eenjarige twijgen die de plant in de zomer aanmaakt
weelderig naar alle kanten uitgroeien. Deze mag je het hele seizoen door terug knippen. Je kan ze
helemaal tot bij de stam wegsnoeien als het de bedoeling is om deze te laten verhouten, of je kort ze tot
zo’n 10 cm bij de stam in.
Zijn de leilindes en andere vormbomen nog niet gesnoeid? Dat kan je van in december al. Takken die
omhoog groeien bij dakbomen kort je in tot bij de hoofdtakken.
Oude en aangetaste bladeren bij Helleborus wegknippen.
Kuipplanten in vorm houden.
De winter snoei bij laurier kan gebeuren in de periode van november tot maart. Zorg ervoor dat de plant
een mooie vorm behoudt en in evenwicht is. Hoe korter je terugsnoeit, hoe compacter de plant zal
blijven.
Binnenshuis voor zaaien. Let er op dat binnenshuis voor gezaaide plantjes voldoende licht
krijgen. Licht is immers de belangrijkste groeifactor. Planten die te weinig licht krijgen worden
lang en spichtig en zijn erg vatbaar voor ziekten. Geef vooral niet te veel water. Te vochtige
grond is één van de belangrijkste oorzaken van de kiemplantenziekte.
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