België - Belgique
P 912329
8580 KLUISBERGEN
PB- BC11252

Tijdschrift: Koninklijke Volkstuinen Kluisbergen.
Erkenningsnummer: P912329
Afzendadres: Marciane Vanhoecke,
Sluipestraat 3, 9690 Kluisbergen
Afgiftekantoor: 9690 Kluisbergen
PB nr. BC11252
“DE TUIN 2_2018”

Afzendadres: Marciane Vanhoecke, Sluipestraat3 969 Kluisbergen
Verantwoordelijke uitgever: Willy Verplancken, Rijerstraat 57 9690 Kluisbergen
Voorzitter: Pascal Hubau, Kapoenstraat 4, 9690 Kluisbergen - pascal.hubau@skynet.be
Ondervoorzitter: Lucien Delmulle, Bruggestraat 14, 9690 Kluisbergen
Penningmeester: Pascal Eykerman, Sluipestraat. 3, 9690 Kl. - pascal.eykerman@telenet.be
Secretaris: Willy Verplancken, Rijerstraat 57 9690 Kluisbergen
willy.verplancken1@telenet.be - 055/389258
BD Kalenders: José Orins, Manillestraat 15, 9690 Kluisbergen
Katrien Martens Molenstraat 105a 9690 Kluisbergen.
Bestuursleden: Annie Vermeulen, Rita Cambron, Daniël Decraemer, Frans Van Welden,
Christiaan Houttekens, Marc Desmet.
Website : www.tuinhier-kluisbergen.be
Bankrekening Koninklijke Volkstuinen Kluisbergen: IBAN: BE23 4447 5897 7191 KREDBEB

Verenigingsnieuws “Koninklijke Volkstuinen Kluisbergen” en mededelingen
Lidgeld “Koninklijke Volkstuinen Kluisbergen 2019”
Lidgeld 2019! Het lidgeld bedraagt €16 per jaar/per gezin. Je blijft lid of wordt nieuw lid door het
overschrijven van €16 (België) of € 22 (voor leden uit het buitenland) op het rekeningnummer
BE23 4447 5897 7191 (BIC: KREDBEBB) van de Koninklijke Volkstuinen Kluisbergen. Als
mededeling vermeld je: lidgeld 2019.Wie zijn lidgeld nog niet overgeschreven heeft, kan dit nog
doen.
Mocht je als lid van de volkstuinen het magazine “Tuin hier” niet ontvangen, gelieve het ons te
laten weten, zodat we het nodige kunnen doen. Het maandblad, een ledenblad uitgegeven door
vzw Tuin Hier, Het Werk v/de Akker, verschijnt vanaf februari en dit 11 maal per jaar.
Als je een tof artikel hebt geschreven of een mooie tekening hebt gemaakt, dan mogen jullie dit
altijd doormailen, zodat het in ons ledenblad kan verschijnen. Je kan je bijdrage sturen naar
willy.verplancken1@telenet.be.
De beste promotie voor onze vereniging, is de promotie door onze eigen leden. Ieder jaar
brengen onze leden regelmatig nieuwe leden bij. Een goed woord, een getuigenis van jullie, is
het belangrijkste. Het is het bewijs van een goede werking. Vraag het aan jouw 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 CO2: 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. Dit heeft een gezonder en minder kwetsbaar gewas tot gevolg.
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.

Koninklijke Volkstuinen Kluisbergen
Bestelformulier voor bloemen 2019
Naam & adres
.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
____________

Door een gezamenlijke aankoop van bloemen kunnen we U een gunstige prijs- kwaliteit
voorstellen.
De soorten bloemen en prijzen kan je vinden op de bestelbon.
*De bestelling kan gebeuren via overschrijving :
IBAN BE23 4447 5897 7191 (BIC KREDBEBB) vermeld bloemen
*of samen afgeven met het bestelformulier.
U ontvangt dan een kopie voor de afhaling van Uw bloemen.
Gelieve dit formulier voor 1 mei 2019 te bezorgen aan een bestuurslid.
De bloemen kunnen jullie afhalen op 11 & 12 mei 2019 bij Ph. Reyntjens Grote Herreweg
24 te Kluisbergen.
Geranium staanders :

Gaura :

. dubbel rood

:

.……. x 1.30 € = ……...

wit :

.……. X 2.00 € = …….

. dubbel roze

:

…….. x 1.30 € = ……….

Roze :

……. X 2.00 € = …….

. dubbel lila

:

….…. x 1.30 € = ……....

Tageten – Kleine stinkers :

.……. X 1.30 € = ……….

Dubbel geel + bruin :

. dubbel wit + rose :
Geranium hangers
.dubbel rood :

……X 0.40 € = …….

Lobelia uit stek :
.…….

x 1.30 € = ………

…… x 1.30 € = …….

Blauw:

.dubbel wit rode rand : …….. x 1.30 € = ………
Geranium roi du balcon :

Vlijtig liesje Sunpatiens( grote pot) :

.enkel rood :

……… x 1.30 € = ……..

wit :

…… x 2.50 € = ……

.enkel lila :

……… x 1.30 € =………

rood :

…… x 2.50 € = …...

Water begonia’s groenblad

Bacopa

.rood :

……… x 0.50 € = …….

wit :

.roze :

…….. x 0.50 € = …….

Nemesia :

.wit :

…….. x 0.50 € = …….

Rood – wit :

Begonia’s dubbel :
.gemengd :

…….. x 0.50 € = ………

…….. x 1.30 € = …….
Diphadenia :

…….. x 1.50 € =…….

Brachycome :
.blauw

……… x 1.30 € = …….

Dichonora:

Hang begonia’s dubbel :
.rood

…… x 1.30 € = …….

Rood

……… x 3.00 € = ……

Sanvitalia hangend :
……… x 1.30 € = …..

geel :

…….. x 1.30 € = ……..

Hang Verbena uit stek :
.roze :

…….. x 1.30 € = …….

.rood + wit :

…….. x 1.30 € = ……..

.lavendel blauw :

…….. x 1.30 € = …….

Surfina’s grootbloemig

Diascia:
…….. x 1.30 € = ……..

Bleek roze :

Hangpotten :

.purper :

…….. x 1.30 € = ……..

.donker roze :

…….. x 1.30 € = ……..

.rood :

…….. x 1.30 € = ……..

Streptocarpus schaduw :

.blauw :

…….. x 1.30 € = ……..

blauw :

.rood met geel :

…….. x 1.30 € = ……..

Mini surfina’s Calibrachoa :

…….. x 9.00 € = ……..

in soorten :

…….. x 1.30 € = ……..

Potgrond 50 liter

.rood dubbel :

…….. x 1.30 € = ……..

voor bloembakken

……x 6.50 € = ……

.roze :

…….. x 1.30 € = ……..

universele potgrond :

….. x 6.50 € = ……

.wit + roze hartje :

…….. x 1.30 € = ……..

.oranje terracotta :

…….. x 1.30 € = ……..

Surfina’s middel grote bloei :
.wit + rood :

……..x 1.30 € = ……..

Osteospermum Ecklonis :

Tomaat planten :
Coeur de Boeuf :

…….x 1.75 € = …….

Pyros ronde :

…….x 1.75 € = …….

Kertstomaten :

.wit :

……..x 1.50 € = ……..

rood :

……x 1.00 € = ……..

.mauve :

……. x 1.50 € = ……..

geel :

…….x 1.00 € = …….

Bidens :

Vaste plant :

.geel rood

……. x 1.30 € = ……..

Echinacea roze :

…….. x 2.00 € = ……..

.geel rost

……. x 1.30 € = ……..

Echinacea geel :

…….. x 2.00 € = ……..

Nemesia
.rood + wit

…….. x 1.30 € = ……..

OPMERKINGEN : AFHALEN OP 11 EN 12 MEI 2019.
TOTAAL BEDRAG : …………
Betaalwijze is : of met overschrijving : IBAN BE23 4447 5897 7191 (BIC KREDBEBB)
of betalen aan een bestuurslid (schrappen wat niet past).

Bedrijfsbezoek orchideeën kwekerij Petrens in Sint-Denijs-Westrem
met afzakker naar Besaert in Elsegem

Wanneer: Vrijdag 12 april 2019 om 13 u 30 aan parking parklaan (gemeentehuis)
in Kluisbergen (Berchem)
Vertrek om 13u45 naar Sint-Denijs-Westrem
Deinze met eigen auto of carpooling (samen rijden).
Aankomst voorzien om 14.15 parking .
Wat mag je verwachten?
Duur: ongeveer 1u 30
Rondleiding met begeleiding van een gids die ons de nodige info verschaft.
De kwekerij is open van 10.00u tot 18.00 u
Website: www.orchideeen-petrens.be
Adres: Lauwstraat 74
9051 Sint-Denijs-Westrem
Ter info:
Unieke collectie met meer dan 1000 verschillende soorten orchideeën.
Reeds 5 generaties lang en nog steeds een nauwe samenwerking met internationale
universiteiten en botanische tuinen.
Sinds 1887 worden de serres onderhouden met Victoriaans karakter. En is gelegen in de
pittoreske Leievallei nabij Gent en het beroemde kunstenaarsdorp Sint-Martens-Latem.
Na het bezoek aan Orchideeën Petrens hebben we als afzakkertje voorzien om in de
Besaert te Elsegem te genieten van een dubbele boterham met hesp en kaas en een
groenten bordje + drankje.
Inschrijving ten laatste tegen Maandag 08 April 2019 bij Willy Verplancken, Pascal Hubau
of één van de bestuursleden.
Opgelet: Gelieve zo vlug mogelijk in te schrijven want bij Orchideeën Petrens is het aantal
bezoekers beperkt tot 40 personen.
Kostprijs voor dit alles komt op 10€ per volwassene en 6€ voor de kids.

Hoe verzorg je de balkonplanten goed.
Wanneer je lang wilt genieten van de bloemen op je balkon of terras, is het slim om de
volgende tips even goed te lezen.

Uitgebloeid snoeien
Balkonbloemen, zoals madeliefjes, poolsterren, hortensia of gazania, hebben de ruimte nodig.
Daarom is het een goed plan om de verwelkte bloemen regelmatig uit te snijden of uit te
trekken. Op die manier kunnen er nieuwe bloemen groeien.
Zonwering
Wanneer de wortels van bloemen sterk opwarmen, lopen ze schade op. Dit kan betekenen dat
je bloem niet uitkomt of je plant uiteindelijk zelfs afsterft. Zorg er daarom voor dat je in de hete
middagzon een zonnescherm boven je planten plaatst.
Ook een idee: Breng in een sierpot een isolerende laag piepschuim aan. Dat heeft ongeveer
hetzelfde effect.

Water geven
Geef je planten nooit te koud water en zorg ervoor dat je op hete dagen je planten alleen water
geeft aan het begin of einde van de dag. Op het heetst van de dag verbrand je groen wanneer
je de plant water geeft.
Wanneer je gebruik maakt van irrigatiesystemen en wateropslag in de bakken, maak je het
water geven extra makkelijk. Een goede oplossing voor iedereen die de gieter nog wel eens
vergeet. Controleer wel af en toe even of de irrigatiesystemen nog helemaal goed functioneren.
Te veel water is geen goed idee. Waterophoping of stilstaand water in sierpotten beschadigt de
wortels van de planten. Sommige planten reageren daar gevoeliger op dan andere.
Bemesten
Planten zijn met betrekking tot hun behoefte aan voedingsstoffen net zo verschillend als wij
mensen. Terwijl de ene meer eten nodig heeft, heeft de ander aan minder genoeg. De ene eet
liever dit, de andere liever dat.
In principe wordt het onderscheid gemaakt tussen organische meststoffen en minerale
meststoffen. Organische meststoffen zijn natuurlijk en werken langzamer, terwijl minerale
meststoffen chemisch zijn geproduceerd en sneller kunnen werken. Voor plantenliefhebbers die
niet iedere week met mest bezig willen zijn, is meststof met langdurige werking een goede
optie.

