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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.Vanaf 1 oktober 2019 kan je reeds je lidgeld storten voor 2020 zodat je zonder
onderbreking alles kunt blijven volgen.
Een tip : Wanneer je zich als nieuw lid inschrijft in de maand oktober voor 2020 dan
krijgt U reeds de magazines van november en december 2019 gratis erbij.
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!
Wie zich geroepen voelt om onze vereniging mee te helpen besturen, mag het mij
gerust laten weten.(willy.verplancken1@telenet.be).
Een nieuwe inbreng geeft altijd nieuwe gedachten om onze activiteiten en
organisaties te verbeteren en meer uit te bouwen.

Activiteiten kalender
September- oktober
Samenstelling BD kalender 2020.
Zondag 29 september 2019.
Tentoonstelling Vanaf 14u op de 110ste “Geitenkeuring" " in Zulzeke.
Jogging Kluisbergen – Zulzeke 8-12km. Groepsstart om 10:00 uur.
Kom ons eens bezoeken op onze stand, je kan daar ook reeds je lidgeld 2020
vernieuwen.
Dinsdag 01 oktober 2019.
Bestuursvergadering om 19:00 uur in De Panorama te Ruien.
Voorbereidingen voor 22ste Kaarting van 8 november 2019.
Zaterdag 19 oktober 2019
5de Eetfestijn Robin Orins – medewerking.

Vrijdag 8 november 2019.
22ste Kaarting voor conserven, Vanaf 15:30 uur in Zaal GOC Kwaremont.

Woensdag 13 december 2019
Voordracht : Door Gino Naessens met als thema
Onderhoud, kweken, bemesten en snoeien van orchideeën

Je moestuin winterklaar maken, hoe
doe je dat?
Vanaf half oktober tot november is het tijd om te beginnen de moestuin winterklaar te
maken. De laatste oogst kan binnen worden gehaald, en de grond die je groenten en
fruit het hele jaar zo trouw voorzien heeft van voedingsstoffen kan worden aangevuld
met nieuwe voeding.
Het winterklaar maken van de grond zorgt er voor dat je grond het komende jaar
voorbereid is op de nieuwe beplanting. Daarom is het handig om in deze tijd ook
even een planning te maken met wat je waar neer gaat zetten in de tuin. Zo kan je
elk stuk grond gaandeweg beter voorbereiden voor die specifieke planten. Nu weet je
dat misschien nog niet precies, maar als je in januari of februari de eerste mest en
misschien ook kalk gaat uitstrooien is het handig om te weten waar dat nodig gaat
zijn. Elke plant heeft weer andere behoeften.
Hoe maak ik mijn moestuin winterklaar?
Je kan beginnen met het omspitten van je tuin. Zorg er wel voor dat eventueel
onkruid uit je tuin al weg is. Schep de grond ongeveer een 15 - 20 cm diep helemaal
om. Probeer de grond daadwerkelijk om te keren voor het beste resultaat.
Kleigrond geeft vaak wat grote brokken bij het omspitten. Dit is niet erg, de vorst gaat
hier op inwerken en door het verweren van je grond door de vorst zal je grond luchtig
en vruchtbaar worden. Het valt door de vorst straks helemaal uit elkaar.
Na het omspitten
Na het omspitten kan je, als je dat hebt, je compost over je tuin verdelen, ongeveer 2
cm dik. De compost kan je eventueel wat door je bovenlaag heen mengen maar dit
zou niet nodig moeten zijn.
Je kan ook je tuin mulchen. Mulchen is eigenlijk hetzelfde als composteren, alleen
doe je dat op de plek waar je normaal compost zou uitstrooien.

Strooi om je tuin te mulchen afgestorven planten, bladeren en kleine houtsnippers
over je grond. Deze verteren dan en dienen komend jaar als grondstof voor je
beplanting.
Of je gaat mulchen of composteren maakt niet zo veel verschil. Het verschil zit hem
in de mate waarin het materiaal verteerd is. Compost is iets beter door de grond op
te nemen doordat het wat fijner is. Dit komt doordat je compost doorgaans 2, 3 of
soms wel 4 jaar laat staan verteren voor je het gebruikt.
Als je dit gedaan hebt is je moestuin winterklaar. Als je wilt weten wat je nog meer in
je moestuin kan doen de komende maanden kijk je even in de Zaaikalender. Daar
staan naast het zaaien en oogsten ook andere activiteiten vermeld.
Toevoegen van extra voeding
Bemesten met bijvoorbeeld koemest (biologisch!) en kalk toevoegen is voor een
moestuin het beste in het voorjaar te doen. Je kan je tuin het beste 4-5 weken voor
het zaaien voorzien van mest, en 2-3 weken voor je gaat zaaien van kalk voorzien,
als dat nodig is.

Eerstvolgende activiteiten in de kijker
Zondag 29 september 2019.
Tentoonstelling Vanaf 14u op de 110ste “Geitenkeuring" in Zulzeke.
Jogging Kluisbergen – Zulzeke 8-12km. Groepsstart om 10:00 uur.

Vrijdag 8 november 2019.
22ste Kaarting voor conserven
Vanaf 15:30 uur in Zaal GOC Kwaremont.

