
 
 

Boerenbrief Lente 2021 
‘Als het in april regenen wil, zit de boer niet stil’ 

 
 
#Werkdag zaterdag 24/04 
 
De lente lonkt en daar hoort arbeid bij! Er moet heel wat gebeuren op de terreinen.  
De paden dienen gemaaid te worden, de grenspalen worden vervangen, het materiaal wordt 
jaarlijks onderhouden, een warmwaterketel wordt geïnstalleerd, enzovoort. 
Door de huidige maatregelen zal dit met slechts 20 mensen kunnen uitgevoerd worden, 
wees welkom niettemin van 10u tot 14u.  
 
 

#Wachtlijst 
 
De Boerse Poort heeft het afgelopen jaar enorm aan populariteit gewonnen. Dat is te 
merken aan de vele wandelaars én aan de aanvragen voor de wachtlijst. 
De wachtlijst voor niet-buurtbewoners was al een tijdje afgesloten en omdat er ondertussen 
35 kandidaten op de lijst van de buurtbewoners staan werd besloten om nu ook die af te 
sluiten. Een snelle berekening op basis van het “verloop” van percelen – dit jaar konden 4 
nieuwe tuiniers beginnen, het jaar daarvoor 3 – leert ons immers dat de laatsten op de 
wachtlijst makkelijk tegen een wachttijd van 8 à 10 jaar aankijken. Dat is veel te lang om 
realistisch te zijn. 
Ieder jaar wordt bij de mensen op de wachtlijst gepolst of ze nog geïnteresseerd zijn. Zo 
vallen er soms mensen weg. Ook in de toekomst blijven we dat doen en als blijkt dat 
wachttijden weer “aanvaardbaar” zijn zullen we weer nieuwe kandidaten toelaten. 
Ken je mensen die eraan denken zich kandidaat te stellen, dan mag je hen van deze 
beslissing op de hoogte brengen. 
Sta je op de wachtlijst en ben je niet langer geïnteresseerd of is je geduld op, laat ons dat 
dan zeker ook weten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

#Drankconsumptie 
 
2020 was een raar jaar, maar gelukkig scheen de zon in overvloed en was er vaak bier 
aanwezig in de koelkast!  
Helaas stelde de boekhouder vast dat er heel wat tuiniers niet of onvoldoende betaalden. 
(zie #jaarrekening). 
Dat is erg jammer, gezien wij tot nader orde geen café uitbaten en de drankconsumptie 
gebaseerd is op de erecode: betaal wat je consumeert. 
Het zou toch een spijtige zaak zijn mocht de vzw hieraan verlies lijden en noodgedwongen 
het ter beschikking stellen van bier en ander vloeibaar vertier moet stopzetten? 
Elektronisch overschrijven geniet nog steeds de grootste voorkeur; wie niet onmiddellijk ter 
plekke kan betalen maakt best een eigen “poef” of neemt een stokje in dewelke hij/zij de 
geconsumeerde drankjes krast.  
Bij heldere momenten kan je het verschuldigde bedrag nog steeds overmaken op het 
gekende rekeningnummer (dat overal uithangt en waarop je je lidgeld jaarlijks stort) zij het 
via een vaste computer of een betaalzuil in de bank. 
Op deze manier moet er minder geld aanwezig zijn in het kot en is het euvel van wisselgeld 
overkomen. 
 

#Gebruik Kot 
 
Hygiëne blijft ook in een post-coronatijdperk van vitaal belang. 
Gezien wij geen café uitbaten is het ook de verantwoordelijkheid van de consument om zelf 
haar/zijn glazen met zeep af te wassen, af te drogen met een handdoek en deze terug op het 
schap te zetten. Vanaf de volgende werkdag (zie boven) zal er ook warm water voorzien 
worden in het kot. 
Bij uitbreiding staat ook de boodschap te lezen “maak alles schoon wat je vuilmaakt”. 
 

#Materiaal 
 
Om geen negatieve audit te krijgen van het Controleorgaan van Verwaarlozing der 
Tuingerief vragen wij de tuiniers om alle materiaal met liefde te behandelen. Laat die riek 
niet rondslingeren aan de composthoop, breng de gieters terug naar het materiaalkot, 
borstel zand of aarde af met de stalen borstel en breng de kruiwagens terug naar hun kudde. 
 

#Code 
 
Gezien half Gent de vorige code van de poort, materiaalkot en wc kende is er in januari een 
mail verstuurd waarin de nieuwe code werd gecommuniceerd. 
Let op: enkel tuiniers hebben deze mail gekregen. Ben je deze vergeten? Grasduin eens in je 
berichten van januari of stuur een bericht naar dit e-mailadres. 
 
 
 
 



 

#Jaarrekening 
 
De jaarrekening 2020 is opgemaakt en vervolgens leggen we die voor aan jullie. Je kan al 
raden… dan toch maar een beknopt overzicht, zo ben je toch een beetje mee. 
Het jaarresultaat 2020 is positief (+3.966,38- €), we kunnen -voor zover dit nodig zou zijn- 
terugvallen op een opgebouwde reserve en we beschikken over voldoende liquide middelen. 
We doen het dus goed. 
Dat het een raar jaar was? Uiteraard: nog nooit is er zo intens gewerkt geweest in tuinen en 
tuinkamers, maar werkdagen, beheermomenten, bestuursvergaderingen,… werden keer op 
keer verschoven en afgelast. Dat kan je met wat goede wil opmaken uit de cijfers: het 
onderhoud gebouw & terrein was ondermaats en de subsidie –weerkerend euvel- werd 
onvoldoende aangewend. De drankconsumptie is kantje-boord, een investering compost 
was voorzien, het verlies imkerij hadden de imkers zelf ingecalculeerd. 
 

 opbrengsten kosten  R 

huurgelden 8.748,00- 6.082,57- beheerskosten + 2.665,43- 

drank 1.993,17- 1.840,77- drank +    152,40- 

compost 1.338,24-    985,00- compost -     353,24- 

imkerij    894,92-    533,00- imkerij -     361,60- 

     

subsidie, gift 1.867,77-   + 1.700,00- 

 
Maken we de switch naar het werkjaar 2021? 
Een aantal aankopen en werkzaamheden zijn al uitgezet, niettegenstaande C.: de grasmaaier 
is vervangen, alle percelen krijgen nieuwe hoekpalen, de poort wordt vervangen, in de 
keuken komt er een boiler. De investering compost wordt doorgedreven: elk perceel 
ontvangt 1 kubiek gratis. De imkerij zou haar draai weer hebben gevonden. En het tuincafé? 
Dat ligt in de handen van de gebruikers. 
En verder blijven suggesties steeds welkom!  
 

#Aziatische hoornaar 
 
Je kan ons helpen, wie weet… 
Gestaag is de Aziatische hoornaar –een supergrote wesp- zich aan het verspreiden in 
Europa, ook in Gent, bij gebrek aan een natuurlijke vijand. In groep vallen zij bijenkolonies 
aan en in een mum van tijd kunnen zij een volledig volk vernietigen. We geraken die niet 
meer kwijt, maar wel trachten we de verspreiding in te dijken, o.m. met de hulp van de 
brandweer. Jij kan ook helpen, wie weet… 
Momenteel ontwaakt de koningin uit winterslaap en gaat ze een tijdelijk primair nest 
bouwen. Ze doet dat op een droge plek –het nest kan niet tegen vocht!- onder een luifel, in 
de garage, een verlaten gebouw, op 2 à 3m hoogte. (We hebben ooit een nest aangetroffen 
in één van onze tuinkastjes!) Zo’n nest is een tennisbal groot.    
Kijk uit en verwittig ons of de brandweer als je iets ontdekt. Afblijven is de boodschap, wat 
zo’n hoornaar kan lelijk uit de hoek komen.  
 


