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Een woordje vooraf:

Happy 2020
In onze eerste uitgave van de ‘tuin 2020’ willen we iedereen een gezond 2020 toewensen.
Moge al je dromen uitkomen.
Natuurlijk is het ook onze uitdrukkelijke wens dat je veel plezier beleeft aan je tuin.
De dagen beginnen weer te lengen en de eerste kriebels om in de tuin te werken beginnen op te
borrelen.
We kunnen reeds beginnen met al ons tuingerei eens na te kijken.
De plannen kunnen gemaakt worden, wat, waar dit jaar moet gezaaid of geplant worden.
We kunnen nakijken welk en hoeveel zaai- of plantgerief we moeten aanschaffen.

Verenigingsnieuws “Koninklijke Volkstuinen Kluisbergen” en
mededelingen Lidgeld “Koninklijke Volkstuinen Kluisbergen 2020”
Contributies - Lidgeld 2020!
Het lidgeld is €16 per jaar/per gezin.
U blijft lid of wordt nieuw lid door




het storten van €16 of €22 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.
contant betaald worden bij bestuursleden.

Wie het lidgeld nog niet geregeld heeft kan nog altijd storten. Wanneer u geen lid meer wil zijn,
laat het ons weten a.u.b.! Alvast bedankt.
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.
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 maandmagazine “tuin hier”
verschijnt vanaf februari, 11 maal per jaar.
Het tijdschrift “de tuin” van de Koninklijke volkstuinen Kluisbergen kunt u per mail ontvangen, op
eenvoudig verzoek met mededeling van uw mailadres en zal ook op onze nieuwe website
verschijnen.
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 de promotie die onze leden persoonlijk voor haar
maken. Regelmatig brengen onze leden 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.

Activiteitenkalender 2020
Vrijdag 24 januari 2020
Bestuursvergadering om 19u in Camping Panorama:
Voorstel Programma 2020
Dinsdag 27 april 2020
Bestellingen jaarlijkse aankoop bloemen.
Woensdag 06 mei 2020
Busreis
Bezoek aan de Gentse floraliën(Citadelpark +Kuipke)
Zaterdag 9 mei & zondag 10 mei 2020
Afhalen jaarlijkse aankoop bloemen.
Zaterdag 23 mei 2020
49ste Omloop Kluisbergen - medewerking
Zaterdag 13 juni 2020
Kluisbos jogging: organisatie i.s.m. Jogging Kluisbergen. Afstand 10 km, groepsstart 14u
Barbecue van De Koninklijke volkstuinen Kluisbergen.
Om 18.30u in Café Camping Panorama, Bergstraat 24 Kluisbergen.
Vooraf inschrijven a.u.b.
Woensdag 23 augustus 2020
Bestuursvergadering om19u in “Oud Gemeentehuis” Zulzeke.
Organisatie tentoonstelling 111ste Geitenkeuring,
voorbereidingen “B-D. kalender 2021.”
Vrijdag 18 september 2020
Voordracht : Effectieve Micro-Organismen voor een gezond en duurzaam milieu
Om 19u30 in Goc Kwaremont,Kwaremontplein Kluisbergen
Zondag 27 september 2020
111ste “Geitenkeuring" in Zulzeke: vanaf 14u: tentoonstelling
Jogging Kluisbergen – Zulzeke 8-12km. Groepsstart om 10:00 uur
Dinsdag 29 september 2020
Bestuursvergadering om 19u in Camping Panorama te Ruien.
Voorbereidingen voor 23ste Kaarting op 6 november 2020
Zaterdag 17 oktober 2020
6de Eetfestijn Robin Orins - medewerking.
Vrijdag 6 november 2020.
23ste Kaarting, vanaf 15.30u in Goc Kwaremont.

De 12 makkelijkste groenten om te kweken
in je eigen tuin

Wil je graag een moestuintje aanleggen, maar heb je geen idee welke groenten je moet
kiezen? Ontdek hieronder welke groenten het makkelijkst zijn om zelf te kweken.

GROENTEN KWEKEN VOOR BEGINNERS
Groenten kweken in je eigen moestuin, dat is puur genieten. Genoeg ruimte en voldoende
water is alles wat ze nodig hebben. Het enige waar je nog op moet letten is de juiste zaai, plant en
oogsttijd. De biologische zaai, plant en oogst kalender is daarbij een goede hulp, zeker voor
beginners

AARDAPPELEN
o

In maart kun je aardappelen al voorzaaien. Vanaf half mei kunnen ze dan in de volle grond.

o

Laat de aardappelen kiemen op een koele en lichte plaats. Zodra de kiemen enkele
centimeters lang zijn, is het tijd om te planten.

o

Plant in een onkruidvrije grond vermengd met gedroogde koemest in een geul van zo’n tien
centimeter diep en laat ongeveer veertig centimeter tussen de verschillende aardappelen.

o

Strooi nog wat organische meststof voor aardappelen over de grond.

o

Van zodra de planten een hoogte van ongeveer tien centimeter bereikt hebben, breng je de
grond van tussen de rijen tot aan de plant. Zo vermijd je dat de aardappelen groen
worden door het licht.

COURGETTES
o

Zaaien kan van eind april tot eind mei. Vanaf half mei mogen ze in volle grond.

o

Courgettes hebben ongeveer één vierkante meter nodig per plant.

o

Teel courgettes op een windvrij plekje in de zon.

o

Duw de zaadjes 1,5 tot 2 cm schuin de grond in en geef ze in het begin niet te veel water.

o

Na twee weken hebben ze wél veel water nodig om te kunnen groeien.

o

Na het zaaien kun je na ongeveer zes weken al voor het eerst oogsten; dan is de courgette
15 tot 20 cm lang.

ERWTEN
o

Erwtjes groeien het best in het koele voorjaar. Later dan april is af te raden.

o

Van zodra de jonge kiemplantjes in potten 8 cm groot zijn, kunnen ze buiten geplant
worden.

o

Vanaf 15 cm moet je ze ondersteunen met rijshout.

o

Niet te lang wachten met oogsten! Als ze dik en groot zijn worden de erwten te melig.
Bovendien zijn jonge erwtjes rauw heel lekker.

o

Oogsten kan vanaf juni.

KERVEL
o

Zaai vanaf het voorjaar tot in de zomer om de zes tot acht weken om altijd verse kervel bij
de hand te hebben.

o

Kervel vraagt goed bewerkte, lichte, niet te droge grond in halfschaduw, maar kan ook in
potten geteeld worden.

o

Als je de kruin van de kervel afknipt, dan heb je een paar weken erna opnieuw een volle,
verse bos kervel.

KOMKOMMERS
o

Zaai ze pas na 15 april: komkommers zijn zogenaamde ‘spurtgroenten’.

o

Komkommers groeien net als courgettes zonder al te veel problemen.

o

Je moet ze wel in huis voorzaaien in potten van ongeveer 10 cm. Plant het zaadje zo’n 1,5
cm diep.

o

Geef komkommerplanten niet te veel water. Na 5 dagen komt het eerste groen al
tevoorschijn.

o

Zodra het warmer is dan 15°C, mag je de komkommer naar buiten verhuizen.

PAPRIKA’S
o

Paprika’s kun je al vanaf februari planten op een verwarmde plek binnenshuis.

o

Zodra ze hun eerste echte blaadjes krijgen, kun je ze in aparte potjes planten in een serre
of kas. Daar blijven ze het beste tot mei.

o

Zet ze op het zonnigste plekje in de moestuin.

o

Oogsten kan van juni tot oktober.

POMPOENEN
o

Vanaf mei kun je pompoenzaad planten in de moestuin.

o

Je kunt ze laten klimmen of kruipen, afhankelijk van hoeveel plaats je hebt.

o

Breng een dikke laag mulch aan tussen de planten om verdamping en onkruid te
voorkomen.

o

Vanaf september smul je van je eerste oogst.

PREI
o

Preiplantjes mogen in de grond vanaf maart – april (zomerprei) of in juli en augustus
(winterprei).

o

Hebben jonge preiplantjes te veel worteltjes om ze makkelijk in het plantgat te krijgen? Snij
ze gerust bij tot op 3 à 4 cm (ze groeien snel terug).

o

RADIJSJES
o

Het leuke van radijsjes is dat je ze al een paar weken na het zaaien kunt oogsten.

o

De meest knapperige radijsjes plant je in het voorjaar of eind augustus.

o

Bedek met wat losse aarde en geef dan regelmatig water. Een beetje afhankelijk van de
periode/temperatuur kiemen radijsjes dan binnen 5 tot 14 dagen.

SLA
o

Vanaf maart kun je sla in openlucht kweken, vaak zelfs nog tot oktober als het weer meezit.

o

Zaai niet te veel in een keer: elke week of om de twee weken bijzaaien is ideaal. Zo vermijd
je een te grote oogst.

o

Bedek de zaadjes niet volledig onder aarde: ze hebben licht nodig om te kiemen.

TOMATEN
o

Je zaait tomaten vanaf maart tot april.

o

Wie tomaten wil kweken heeft een serre of kas nodig op een lichtrijke, warme plek.

o

Ze mogen absoluut geen water op de bladeren hebben.

o

Bind je tomaten losjes onder elke tros of elke 20 cm aan met binddraad of clips.

WORTELEN
o

Vanaf begin maart, zodra de grond genoeg is opgewarmd, zaai je wortelen in rijtjes.

o

Ze kiemen traag; vergeet dus vooral geen naamplaatje te zetten zodat je niet vergeet
waar je ze nu weer had geplant.

o

Je smult van je eigen gekweekte wortelen van mei tot januari.

Het recept van het seizoen

KNOLSELDERSOEP MET ZOETEAARDAPPELCHIPS
Ingrediënten:
1knolselder
1preiwit
1 bloemige aardappel
1/3 plantje dragon
2 ajuinen
2 teentjes knoflook
1 zoete aardappel
olijfolie
nootmuskaat peper en zout
2l groentebouillon
400ml room
plakjes ontbijtspek
Bereiding:
 Pel en snipper de ui en de knoflook.
 Voeg de olijfolie toe. Laat even stoven.
 Snipper de prei. Schil en snij de knolselder in stukjes. Doe hetzelfde met de aardappel.
 Voeg de prei, knolselder en aardappel en groentebouillon toe.
 Laat 30min sudderen.
 Mix alles met handmixer.
 Breng op smaak met peper, zout en nootmuskaat.
Afwerking
 Schil de zoete aardappel en snij in fijne schijfjes.
 Verwarm de oven voor op 200°C.
 Verdeel de schijfjes zoete aardappel over een bakplaat met bakpapier.
 Besprenkel met 1 eetl.olijfolie en kruid met peper en zout. Zet 8 à 10 min. in de oven. Laat
afkoelen op keukenpapier.
 Beleg een bakplaat met aluminiumfolie.
 Leg de plakjes spek op het aluminiumfolie, zorg ervoor dat ze een beetje uit elkaar liggen.
Ze mogen elkaar absoluut niet overlappen.
 Zet de oven aan op 200°C en zet de bakplaat met het spek in het midden. Laat het spek
ongeveer 10 min bakken. Hou het in de gaten : het spek is klaar als ze mooi donkerrood
kleurt.
 Leg het spek dan op een keukenpapier en dep het vet er vanaf. Even af laten koelen. Voor
opdienen
 Werk af met de dragon, de room en het gebakken spek en serveer met de zoete aardappel
chips.
Recept : Viviane Geldhof

Bezoek aan de Gentse Floraliën
Op woensdag trekken we met een bus naar de 36ste Gentse Floraliën schrijf deze datum gerust in agenda

Programma van de Floraliën 2020

Mijn Paradijs, een wereldse tuin
’Mijn paradijs, een wereldse tuin’ wordt het thema van de volgende Floraliën. In onze
maatschappij zijn mensen steeds meer op zoek naar stilte en rust, naar zichzelf en naar hun
persoonlijk paradijs. Dat paradijs ligt voor iedereen op een andere plaats. Sommigen vinden
het in hun groene huiskamer, anderen voelen zich dan weer het best in een park of in hun
eigen tuin. Wim Opbrouck siert het campagnebeeld van de volgende editie als engel met
vleugels van bloemen. De acteur verloor zijn hart volledig aan de stad Gent en drukte in het
verleden ook duidelijk zijn stempel op het leven in onze stad.
Inspiratiebronnen
Andere inspiratiebronnen voor het thema zijn een afdruk van de tuin van bisschop Triest en
het Lam Gods van de Vlaamse meester Van Eyck. Op de afdruk zijn een nutstuin en een
lusttuin te zien met zowel inheemse als uitheemse planten. Op die manier wordt een beeld
geschetst rond de migratie van bloemen en planten. Van Eyck schilderde het Lam Gods in
onze stad en miljoenen bezoekers komen elk jaar zijn meesterwerk bewonderen. In 2020
viert Gent Van Eyck en het Lam Gods met heel wat evenementen. Het middenpaneel van het
Lam Gods toont een paradijselijke middeleeuwse tuin vol symboliek. Het is een weelderig
decor van planten en bloemen. Bioloog Paul Van den Bremt en apotheker Hilde Van
Crombrugge herkennen er maar liefst 75 verschillende soorten bloemen in. De kleuren van
het werk komen tijdens Floraliën tot bloei in feeërieke spektakels. De bloemen die in het Lam
Gods voorkomen zal je dan ook kunnen ruiken.

