MEI 2022 | VOL. 1

KWDV
DENDERMONDE
NIEUWSBRIEF VAN HET LAND VAN DEN AKKER

Beste tuinder en sympathisant
VOORWOORD DOOR DE VOORZITTER
Hartelijk welkom op onze vernieuwde website. Er werden heel wat aanpassingen
doorgevoerd en allerlei nieuwigheden toegevoegd.
De website is niet alleen bestemd voor de leden van het Koninklijk Werk der
Volkstuinen van Dendermonde maar voor alle sympathisanten en voor wie interesse
heeft in de volkstuinen.
U vindt er alle informatie over de geschiedenis, het bestuur, de statuten, de werking,
het lidmaatschap van onze organisatie, aangevuld met talrijke foto’s en weetjes en tips
die nuttig zijn voor iedereen die een moestuin bewerkt.
Mijn dank gaat dan ook uit naar alle bestuursleden voor hun waardevolle inbreng met
een speciaal woord van dank voor onze secretaris Kurt Cornelis die
alle informatie heeft samengebracht en vorm gegeven in een hedendaagse website die
steeds zal bijgewerkt worden.
De nieuwsbrief zal tweemaal per jaar verschijnen: één keer na de lentevergadering en
de tweede keer na de herfstvergadering.
Ik wens u allen veel lees- en surfplezier en zie samen met het bestuur uw vragen of
eventuele opmerkingen graag tegemoet.
Marc Peeters
Voorzitter
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AANDACHTSPUNTEN
Dirk Goossens brengt de volgende punten onder de aandacht:
Zoals bijna tijdens elke vergadering wordt aan de leden opgeroepen om de grachten vrij
te houden. Wie een stuk land heeft dat aan een gracht is gelegen (en dat is niet alleen bij
de panden die grenzen aan het voetbalplein) moet die gracht onderhouden, dat wil
zeggen: uitdiepen, vrij houden en er geen afval in dumpen. Dit komt de waterhuishouding
van onze panden ten goede.
En ook zoals bijna tijdens elke vergadering wordt opgeroepen om de panden netjes te
houden. Enkele tuinders lijken hun moestuin te gebruiken om er allerlei afval te dumpen:
hopen plastic, bouwafval, afgedankte huishoudtoestellen, planken en buizen… De
volkstuinen moeten een groene oase zijn, geen stortplaats. Via een powerpoint worden de
ergste ‘gevallen’ getoond. Bij de meeste tuinders ziet het er prima uit, maar de
wantoestanden bij sommigen hebben een impact op de algemene aanblik en uitstraling
van onze tuintjes. Voor wie het aanbelangt: ruim op en zorg voor een goed onderhouden
moestuin!
Er zijn klachten geweest over ratten die graag in onze tuinen snuisteren. Rato is ter
plaatse komen kijken en er werden lokdozen met gif gezet. Rato heeft erop gewezen dat
het rattenprobleem vooral ontstaat omdat er teveel dierenvoeder aanwezig is. Wie kippen
of konijnen houdt in de volkstuin moet erop letten dat het voeder afgesloten wordt
bewaard en dat er nergens overschotten liggen. Voeder je dieren zeker voldoende maar
overdrijf niet.
Sommige tuinders parkeren zich op de brede wegel tussen de panden die achter de
parking zijn gelegen. Dit is niet de bedoeling. Deze wegel mag enkel worden gebruikt om
te laden en te lossen. Tuinders die daar een pand hebben, kunnen genieten van het
voordeel dat ze materiaal tot aan hun pand kunnen voeren maar het is niet de bedoeling
om daar lang te blijven staan. Om te parkeren hebben we immers een parking.
Regelmatig komt ook de asbestproblematiek ter sprake. In heel wat tuintjes is er
gebonden asbest aanwezig, meestal in de vorm van eternit golfplaten. In Dendermonde is
et nu nog gratis om asbest naar DDS te brengen maar dat zal niet blijven duren. Iedereen
wordt opgeroepen om eventuele asbest snel te verwijderen. De wintervergadering zal
hieraan worden gewijd. We zullen bekijken of een gezamenlijke opruimactie mogelijk is.
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AANDACHTSPUNTEN
Binnenkort krijgt elk pand een nieuw nummerplaatje. Door de jaren zijn heel wat
nummers verdwenen zodat het vaak lastig is om de panden terug te vinden. Bovendien is
er een wildgroei aan allerlei vormen en maten. Daarom heeft het bestuur het initiatief
genomen om uniforme plaatjes (168 nummers in totaal) te laten maken.
Het is voor het laatst dat Dirk als secretaris van ‘het land van den akker’ het woord heeft
genomen tijdens een ledenvergadering. De nieuwe secretaris wordt Kurt Cornelis, Dirk
blijft wel penningmeester.
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Vraag en antwoord: in gesprek met Pierre Borms over
diverse moestuin aangelegenheden
Tijdens de lentevergadering (zondag 03 april 2022) was er de gelegenheid om aan Pierre
Borms enkele vragen te stellen. We vatten vragen en antwoorden voor jullie samen.
Hoe kunnen we scheutvorming voorkomen bij aardappelen nu er geen poeder meer mag
worden gebruikt?
Het is belangrijk om voor rassen te kiezen die lang bewaren en die goed resistent zijn tegen
de plaag. Voorbeelden daarvan zijn Carolus en Alouette. Ook Frieslander komt in aanmerking.
Dat is wel een vroege aardappel maar die bewaart toch lang. Agria is ook goed, dat is een
late soort die ook lang bewaart. Laat rooien (Pierre had het zelfs over rooien na nieuwjaar bij
een milde winter) kan de bewaartijd ook rekken. En natuurlijk moeten de aardappels zo
optimaal mogelijk worden bewaard. Dat kan men doen door de natuurlijke groeiomgeving
zo goed mogelijk na te bootsen: met andere woorden de aardappels moeten worden
opgeslagen in een koude, droge en donkere ruimte. Pierre vermeldde ook nog dat in de
professionele teelt wordt gewerkt met olie van sinaasappelschillen die scheutvorming
tegengaat.
Wat verdient de voorkeur, spitten of omwoelen? Traditionele tuinders zijn gewoon om te
spitten maar bij Velt raadt men aan om te woelen zodat de bodemlagen niet vermengd
worden (wat aan de oppervlakte lag, blijft daar ook het beste liggen).
Woelen is inderdaad geen slechte methode, een omgewoelde bodem geeft goede resultaten
tijdens het kiemproces en het bodemleven wordt veel minder verstoord dan tijdens het
spitten of ploegen. Maar door te spitten ligt de moestuin er wellicht netter bij. Woelen mag
geen excuus zijn voor een onverzorgde tuin. Bovendien kun je mest of compost
gemakkelijker inwerken tijdens het spitten dan bij het woelen.
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Vraag en antwoord: in gesprek met Pierre Borms over
diverse moestuin aangelegenheden
Vaak is er veel (gratis) paardenmest beschikbaar. Wat is het beste om te gebruiken:
paardenmest of koemest?
Paardenmest is iets minder voedzaam en er zit vaak houtschaveling bij. Deze moet dan nog
verteren en dat vraagt veel energie van het bodemleven. Niet overdrijven is de boodschap. Bij
koemest zit vaak stro en die stropijltjes brengen lucht in de bodem. Dat gebeurt ook
wanneer je een groenbemester zaait (zoals gele mosterd, phacelia of winterrogge). De
afgestorven wortels zijn allemaal luchtkanaaltjes.
Een tip van Pierre om de bodem luchtiger te krijgen: enkele balen stro uitspreiden en
inwerken bij het spitten.
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Bestuurswissel

Van links naar rechts
Veerle Uyttersprot, bestuurslid
Patrick Meulebroek, ondervoorzitter
Marc Peeters, voorzitter
Hendrik Van Nijverseel, uittredend Gewestelijk Voorzitter
Kurt Cornelis, secretaris
Luc Rogiers, bestuurslid
Dirk Goossens, penningmeester
Noëlla Meert, echtgenote Dirk
Verontschuldigd:
Roger Vanden Brande, bestuurslid
Stijn Goossens, bestuurslid
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In gesprek met onze aftredende secretaris: Dirk Goossens

44 jaar vol goede herinneringen
Als kind mocht ik van mijn vader vooral NIET meehelpen in diens volkstuin. Hij had schrik dat
zo’n jonge gast de jonge, tere plantjes alleen maar zou beschadigen. Maar de volkstuinmicrobe
sloeg hoe dan ook toe en toen ik als 18-jarige de mogelijkheid kreeg om in het bestuur van de
vereniging te komen, heb ik die kans meteen gegrepen. Ondertussen heb ik als bestuurslid al 44
jaar mee richting kunnen geven aan het reilen en zeilen van onze vereniging. En er is in die
periode heel wat werk verzet!
Zo hebben wij eind van de jaren ’70 een parking aangelegd. Verder zijn wij trouw gebleven aan
onze jaarlijkse zomer- en wintervergadering, de bedeling van pootgoed en meststoffen en de
levering van koemest in de vroege lente (die op de parking geleverd wordt en per kruiwagen kan
worden afgehaald).
We organiseerden ook open tuindagen met als doel centen te sparen voor de viering van ons 75jarig bestaan. De tentoonstelling die we toen in het stadhuis van Dendermonde organiseerden
was een voltreffer. Dankzij vele helpende handen (zeker niet alleen van de bestuursleden!) werd
dit evenement een groot succes. Ondertussen vierden we in 2008 ook al ons 100-jarig bestaan.
Om deze viering te kunnen financieren, hielden we eveneens open tuindagen en in het Museum
voor Volkskunde in het Begijnhof liep in de zomer van 2008 de overzichtstentoonstelling '100
jaar Werk van den Akker'. In de loop van de jaren organiseerden we ook een twintigtal
daguitstappen waaraan de deelnemers mooie herinneringen overhouden.
Goede herinneringen hebben we ook aan de filmopnamen van ‘Vleugels’. Deze film, die reeds
verschillende keren werd vertoond op tv, werd in 2006 opgenomen op onze prachtige locatie.
Vele van onze tuinders traden erin op als figuranten.
Dit alles heb ik uiteraard niet alleen gerealiseerd. Ik had het geluk op een goede bestuursploeg
te kunnen rekenen. Bovendien waren er een aantal leden die op de eerste vraag onmiddellijk
klaar stonden om te helpen. Het is niet de bedoeling om alle namen van die bereidwilligen op
te sommen, maar ik zou toch graag enkele stille medewerkers vernoemen met name onze
boden Frans Goossens (†) en Frans Van Extergem (†).
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In gesprek met onze aftredende secretaris: Dirk Goossens

En de solidariteit blijft nog altijd groot. In verband hiermee kan ik ons laatste wapenfeit vermelden:
het plaatsen van een uniform pandnummer in onze stadskleuren. Dank zij de medewerking van een
negental vrijwilligers werd dit werk op ongeveer vier uur uitgevoerd!
Er is in de loop van de jaren veel veranderd. Het meest zichtbare is wellicht de toenemende
digitalisering. We hebben onze administratie digitaal gemaakt en het ledenbestand en de
bestellingen worden nu volledig via de computer beheerd. De website werd gemoderniseerd en nu
hebben we zelfs een heuse digitale nieuwsbrief. Onze balpen hoeven we nauwelijks nog te
gebruiken…
Als besluit wil ik nogmaals dank u wel zeggen omdat jullie mij al die jaren als secretaris gesteund en
geholpen hebben! Mogen we nu samen Kurt steunen voor de komende jaren en laten we vooral ook
de liefde voor de moestuin doorgeven aan de volgende generaties.
Dirk Goossens
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In gesprek met onze nieuwe secretaris: Kurt Cornelis:
Beste tuinierders
Ik wil in dit stukje iets vertellen over mezelf en over hoe ik mijn bestuursfunctie als
secretaris zie. Een vijftal jaar geleden ben ik gestart met mijn volkstuintje op het land van
den akker. Het was oud (bestuurslid) Jozef De Cocker die me had aangeraden om een
volkstuintje te huren. Toen ik op de wachtlijst stond en het bericht kreeg dat er een
volkstuintje vrij kwam, sloegen de twijfels toch nog toe. Waarom een volkstuin? Maar
eigenlijk was het antwoord heel simpel: waarom ook niet?
Het is een gezonde hobby: je bent fysiek bezig in de buitenlucht, je eet je zelf gekweekte
groenten en fruit. Niets is zo leuk als koken met je zelf geteelde en geoogste groenten.
Gelukkig kreeg ik de steun van Jozef om me in het eerste jaar te begeleiden en wegwijs te
maken bij het werk in de moestuin. Ook Freddy, en mijn andere naaste buren op het land
van den akker, hebben me goed opgevangen en me geholpen en steeds bijkomende tips
en advies gegeven.
Het tweede jaar heeft Jozef me in het begin van het seizoen nog begeleid en daarna was ik
er klaar voor om zelfstandig groenten te zaaien en te planten. Ik ben er trots op als dat ik
bijvoorbeeld mijn eigen prei kan uitdoen die ik zelf gezaaid en nadien uitgeplant heb! En
eens je de smaak van je zelf geteelde groenten en fruit geproefd hebt, wil je niets anders
meer. Wat in de winkel te koop is, kan daar niet aan tippen.
Ik kan zeker beamen dat je geen groene vingers hoeft te hebben om te starten met een
volkstuin. Als je luistert naar het advies van je mede-tuiniers en je wat verdiept in de
materie, kom je al een heel eind.
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Ik heb de functie van secretaris opgenomen omdat ik het prachtige werk van de vereniging
niet verloren wil laten gaan. Ik heb veel respect voor Dirk dat hij deze functie gedurende 40
jaar met veel inzet en overtuiging uitgevoerd heeft. Ikzelf zal deze functie wel geen 40 jaar
kunnen uitoefenen, maar hoop toch dat ik me nog heel wat jaren hiervoor zal kunnen
inzetten.
Als secretaris moet je altijd van alles op de hoogte zijn en een goed contact met de
voorzitter is dus erg belangrijk. Je leert bovendien ontzettend veel, zoals communiceren en
samenwerken met een groep mensen, plannen enz… En daarnaast het natuurlijk erg leuk
om heel veel nieuwe mensen te leren kennen.
Mijn ambitie is om te ijveren voor het voortbestaan van onze volkstuinen, zodat we onze
gezamenlijke hobby nog vele jaren kunnen beoefenen. Eveneens ga ik me er voor inzetten
om te zorgen dat we fier kunnen zijn op ons volkstuinpark en dat de enkele verloederde
panden er weer netjes bij komen te liggen.

Kurt Cornelis.

Kweektip: de zoete
aardappel of bataat
ARTIKEL VAN VEERLE UYTTERSPROT

Aardappeleters, dat zijn de
volkstuinders wel. Er worden in
elk geval heel wat aardappels
gekweekt op het Land van den
Akker. Er worden tips
uitgewisseld, er wordt gepocht
met de grootste en de meest
smakelijke. En als de plaag
toeslaat of de oogst tegenvalt,
zijn de frustraties groot…

U kan dit artikel lezen op onze blog.
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Plaatsing van de nieuwe perceelnummers
Op 14 april heeft een team van bestuursleden en vrijwilligers de 168 perceelnummers
geplaatst.
Een welgemeende dank aan de volgende vrijwilligers voor hun inzet om de nieuwe
perceelnummers te plaatsen:
Leon Van Hoonissen
Martin Henin
Jean-Pierre Lanckmans
Marcel Coppens
Raymond De Landtsheer
Mark De Bruyne
Luc Rogiers
Marc Peeters en Dirk Goossens

