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Beste tuinder en symphatisant
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Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief zijn we reeds het
winteruur ingegaan en zijn de dagen merkbaar korter geworden.
Wat een zomer hebben we weer gehad dit jaar! We kenden één
hittegolf  (van 9 tot 16 augustus) en diverse periodes van intense
hitte.
Met in totaal amper 23 millimeter neerslag in Ukkel werden juli
en augustus 2022 de droogste zomermaanden sinds de
metingen in 1833, zo blijkt uit de cijfers van het KMI. Met een
gemiddelde maximumtemperatuur van 27 graden Celsius in
augustus was deze maand ook de warmste augustusmaand in
meer dan 100 jaar. 
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Deze cijfers geven aan dat er ons waarschijnlijk nog heel wat
uitdagingen te wachten staan en dat we er alle baat bij hebben
om te leren hoe we onze moestuin kunnen wapenen tegen
dergelijke temperaturen en extreme droogte.
Onze wintervergadering was een groot succes, er waren 75
aanwezigen om de spreekbeurt bij te wonen van de heer
Kiekens, coördinator van het asbestloket van DDS-VERKO. 
Tot slot een dankwoord aan iedereen die aanwezig was, aan onze
bestuursleden en aan de werkende leden die meegeholpen
hebben met de organisatie van onze vergadering.

Op de volgende pagina’s vinden jullie:
1.Een verslag met fotoreportage van de workshop “Groene
Vingers” die we organiseerden voor de leerlingen van het Oscar
Romero College.
2.Het verslag van onze wintervergadering van 30 oktober, met
links naar de getoonde powerpoints (algemene aandachtspunten
+ asbest in de kijker).
3.Een aankondiging met doorverwijzing naar een artikel van Kurt
Cornelis over het telen en bewaren van aardappelen.

Veel leesplezier
Kurt Cornelis
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1. d'ROMEROck

Op 30 september organiseerde het Oscar Romero College 
 “d'ROMEROck”. Verschillende diensten, waaronder de lokale
politie, de brandweer, het Rode Kruis en talrijke andere
organisaties boden workshops aan op het terrein van Oscar
Romero College naast onze volkstuinen. 500 à 600 enthousiaste
13-jarige leerlingen van de eerste graad secundair onderwijs
namen deel aan het evenement. Aan de volkstuinen werd
eveneens gevraagd om een workshop uit te werken voor
geïnteresseerde leerlingen. Onze workshop, die de naam
“groene vingers” kreeg,  bestond uit twee delen namelijk
composteren en witloof telen.
De demonstratie composteren werd gegeven door twee
compostmeesters: Paul, gewezen compostmeester VERKO-DDS
en Bernard, huidige compostmeester VERKO-DDS en tuinier van
ons volkstuincomplex. Op een ludieke manier werden de
principes van het composteren uitgelegd.
De demonstratie witloof telen werd gegeven door Marc. Het hele
proces van zaadje tot wortel werd vakkundig uitgelegd en als
afsluiter konden de deelnemers zelf een witloofwortel bewerken
en planten in de volle grond. Niet alleen de leerlingen, ook de
aanwezige leerkrachten waren onder de indruk dat er zoveel
komt kijken bij de witloofteelt.
De eerste workshop begon om 10u en de laatste workshop
eindigde om 14u30. In totaal namen een  50-tal leerlingen deel
aan onze demonstraties. 
Hieronder enkele foto’s over de “Groene Vingers” op
d’ROMEROck.
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De laatste foto dateert van 02.11.22, het witloof is ondertussen al goed gegroeid.
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2. Verslag algemene vergadering Tuinhier afdeling Dendermonde
30.10.2022
 
Gezellig druk, zo verliep de wintervergadering met maar liefst 75
aanwezigen. Er stond heel wat op het programma: wie
grondstalen had meegebracht, kon de Ph-waarde daarvan laten
bepalen. Traditioneel werden de uitslagen van de hofprijskamp
bekend gemaakt en werd er een plantjes-tombola georganiseerd.
Een overzicht van de mededelingen kun je hier vinden: 
https://kwdvdendermonde.be/wp-
content/uploads/2022/11/Tuinhier-Afdeling-dendermonde-herfst-
2022.pdf  

Enkele belangrijke data: 
- wie tuinafval afkomstig van onze moestuinpanden kwijt wil, kan
dat deponeren in de groenafvalcontainer die tussen 4 en 6
november op de parking staat.
- tussen 22 november en 6 december zal er een asbestcontainer
beschikbaar zijn voor asbest dat afkomstig is van de tuinhuisjes
en berghokken in het volkstuinpark. Op deze manier bieden wij
aan onze tuinders de mogelijkheid om kosteloos van het
schadelijke asbest af te geraken (zie verder).
- de volgende algemene vergaderingen zullen plaatsvinden op  2
april 2023 en op 29 oktober 2023.
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Asbest in de kijker!

Joris Kiekens, coördinator van het asbestloket bij Verko en
gecertificeerd asbestdeskundige van Ovam, gaf meer uitleg over
de asbestproblematiek. Je vindt de presentatie hier: 
 https://kwdvdendermonde.be/wp-
content/uploads/2022/11/Presentatie-KWDV.pdf

Hieronder volgt een samenvatting met zijn voornaamste inzichten
en tips.

• Asbest is een natuurlijk mineraal dat nog steeds in sommige
landen wordt ontgonnen en gebruikt. In India bijvoorbeeld wordt
asbest nog steeds verwerkt in 98% van de nieuwbouw. In Rusland
is er zelfs een stadje dat de naam Asbest kreeg omwille van de
ontginning die er vanaf het eind van de negentiende eeuw op gang
kwam. Het leek een prachtig product, gemakkelijk te ontginnen en
goedkoop. Dankzij zijn water-, hitte- en vuurbestendige
eigenschappen werd het een onmisbaar bouwmateriaal maar het
werd bijvoorbeeld ook gebruikt voor kledij en voor kunstsneeuw.
Asbest zit dus niet enkel in de vertrouwde golfplaten met hun
typische honingraatstructuur; er zijn meer dan 3800 toepassingen
van asbest bekend.
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• Inmiddels weten we dat asbestvezels kankerverwekkend zijn. De
witte asbest (met de meest gebruikte toepassingen in de bouw)
heeft een wollige structuur en is nog het minst schadelijk. De
naaldstructuur van de blauwe en bruine asbestvezels (vooral
gebruikt in isolatietoepassingen in bijv. kelders) is veel
gevaarlijker. De vezels kunnen tot diep in de longen doordringen
en de longblaasjes doorprikken. Op lange termijn ontstaan er
ontstekingen, kortademigheid en longkanker. Sinds 1998 is er in
België een algemeen verbod op import, export en verwerking van
asbest maar er is in en rond onze huizen nog heel wat asbest
aanwezig. 
Voor het in kaart brengen en beheersen van de asbestvervuiling
heeft Vlaanderen een Mijlpalen Actieplan Vlaanderen. Zo moeten
tegen 2032 de veel voorkomende asbestdaken en gevels
verwijderd zijn. Hoog tijd dus om die daken aan te pakken en te
zorgen voor een asbestvrije omgeving voor onze kinderen en
kleinkinderen.
• Om veilig asbest te verwijderen, bestaan er verschillende
technieken afhankelijk van de vorm en de toepassing van het
asbestmateriaal. Enkel de ‘eenvoudige handelingen-methode’
mag door leken worden uitgevoerd. De ‘couveusezakmethode’
(niet-hechtgebonden materiaal, bijv. bij leidingislolatie) en de
‘hermetische zonemethode’ (bij bijv. pleisterwerk of
asbesthoudende vloerlijm waarbij een te behandelen ruimte in
onderdruk wordt gezet) zijn voorbehouden voor professionele
asbestverwijderaars.
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Draag zorg voor de eigen veiligheid en die van anderen,
gebruik aangepaste kledij en zeker een beschermend masker
(P3-masker). Beschermingssets zijn verkrijgbaar bij Verko.
Breek zeker geen asbestplaten. Mochten er toch breuken
ontstaan, zorg dan voor een lijmspray (bijv. haarlak) zodat de
vrijgekomen vezels gefixeerd kunnen worden.
Bevochtig de te verwijderen platen, ook weer om de vezels
zoveel mogelijk te fixeren.
Zorg voor voldoende hulp om platen veilig en in goede
toestand van een dak naar beneden te laten. Leg ze
voorzichtig in de asbestcontainer (niet gooien! niet breken!).
Mos van asbesthoudende daken kan asbestvezels bevatten en
moet mee naar de asbestcontainer.
Wie water opvangt van asbestdaken moet ook aandacht
besteden aan de watervaten: het water wordt het beste weg
gegoten in de riolering, het slib dat mogelijks onderaan in de
vaten zit, is asbestverdacht (kan asbestvezels bevatten) en
moet ook mee in de asbestcontainer. De vaten moeten
vervolgens goed worden uitgespoeld en dan zijn ze weer
bruikbaar voor wateropslag.
Wie nog bijkomende vragen heeft, kan altijd terecht bij het
asbestloket:

• Enkele tips bij de ‘eenvoudige handelingen-methode’: 

asbestloket@dds-verko.be
052/25.18.11

mailto:asbestloket@dds-verko.be
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3. Ik plantte ne keer patatten.
 Tips voor het telen van aardappels

 

Artikel van Kurt Cornelis

Zoals Veerle Uyttersprot eerder schreef: Aardappeleters, dat zijn
onze volkstuinders wel. Dit nieuwe artikel gaat niet over bataten
of zoete aardappels, maar over de echte patatten. De volledige
tekst is te lezen op onze blog.

https://kwdvdendermonde.be/moestuin/kweektip-de-aardappel/


