
Boerenbrief winter 2021 
“Is december veranderlijk, beste vrind, 
dan is heel de winter slechts een kind.” 

 
#Werkdagen, AV en bestuursvergaderingen 
 
De eerstkomende werkdag valt naar jaarlijkse gewoonte op tweede Kerst zondag 26 
december, 10:00, we focussen op de wilgenkap en sluiten af met een kerstdrink en 
een heerlijke maaltijd. 
 
De volgende werkdagen in 2022 vallen op zaterdag 19 februari en zaterdag 19 
maart, telkens om 10u. Uiteraard gevolgd met heerlijke dranken en spijzen, 
aangeboden door het cateringteam. 
 
De Algemene Vergadering van de Boerse Poort vzw is gepland op zaterdag 19 
maart 2022 - 15:00u. Datum vrijhouden dus! 
In het bijzonder willen we de tuinkamers uitnodigen om hun projecten te komen 
voorstellen. 
 
Volgende bestuursvergaderingen zijn gepland op vrijdag 04 februari 2022 en 
vrijdag 1 april 2022 telkens om 19:45. Dit zijn ‘open’ vergaderingen! Geef je naam 
door en je ontvangt ten gepaste tijde de uitnodiging voor de vergadering mét agenda. 
Trouwens: iedereen kan op elk moment voorstellen op het agenda laten 
plaatsen: boersepoortvzw@gmail.com 
 
 
#Malpertuin zkt opvolger 
 
Na een aantal productieve en deugddoende jaren op de Malpertuin stopt Jurgen 
wegens tijdgebrek op het einde van dit jaar met mijn tuintje en met het beheer van de 
Malpertuin. Vanuit de overkoepelende organisatie van de Boerse Poort wil men op 
zoek gaan naar een nieuw bestuurslid om de Malpertuin verder op te volgen.  
Vooraleer de oproep breed gelanceerd werd werd er intern gekeken naar een 
opvolger, zonder gevolg.  
 
In grote lijnen komt het beheer van de Malpertuin (als kleine maar gezellige broertje 
van de Boerse Poort dat slechts 7 tuintjes van 50m2 telt) neer op de volgende echt 
wel haalbare taken: 
- de Malpertuin wanneer nodig vertegenwoordigen op de vergaderingen van de 
overkoepelende Boerse Poort; 
- mee opvolgen dat de lidgelden in het begin van het jaar betaald worden; 
- de wachtlijst beheren; 
- indien er een tuintje vrijkomt de mensen van de wachtlijst contacteren en de nieuwe 
tuiniers wegwijs maken in de Malpertuin; 
- mee ervoor zorgen dat de jaarlijkse compostlevering vlot verloopt en in de tuintjes 
kan worden gevoerd; 



- in het oog houden wanneer kleine herstellingen moeten gebeuren (slot kapot of 
verdwenen, gereedschap dat aan vervanging toe is, rubber van de pomp die moet 
worden vervangen,...); 
- mee in de gaten houden dat de eigen composthoop van de Malpertuin gezond blijft 
en af en toe wordt omgezet; 
- in het oog houden dat de individuele tuinen en de gemeenschappelijke delen 
voldoende worden beheerd en daar zelf ook een steentje toe bijdragen. 
 
Is er een lezer die graag dit engagement op zich zou willen nemen? De toekomstige 
beheerder van de Malpertuin heeft sowieso recht op een tuintje (wel aan dezelfde 
voorwaarden als een gewone huurder) en vervalt voor die persoon de wachtlijst. 
 
#Website 
 
De website http://boersepoort.weebly.com is ondertussen al aan vernieuwing toe. Jan 
Coutteau haalt zijn beste IT-skills boven en zorgt voor een frisse digitale wind op de 
webstek. Houd dit in de gaten, beste mensen! 
 
#Infosessies  
 
Graag nog even jullie aandacht voor de volgende (gewijzigde) infosessies voor boeren 
en tuiniers. Ook geïnteresseerden van buiten de Boerse Poort zijn welkom. Deelname 
is gratis, maar graag reserveren via boersepoortvzw@gmail.com 
 
#FILIP SMAGGHE EN MULCHEN IN DE MOESTUIN 
 
Filip geeft een avond met als titel: 
“Mulchen in de moestuin: verzuring, stikfstoftekorten en andere rugklachten?” Deze 
sessie zal gaan over permacultuur, composteren, het WoodWideWeb, 
boomspiegelnesten, sheetmulchen, deep litter, Hügelbedden en veel meer. 
Wil je weten wat deze vreemde termen betekenen? 
 
Afspraak WOENSDAGAVOND 23 FEBRUARI 2022 OM 19:30 2022 in NATUUR- EN  
MILIEUCENTRUM DE BOURGOYEN, Driepikkelstraat 32, 9030 Mariakerke 
(Gent). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
#PETER BAUWENS OVER VOEDSEL KWEKEN VOOR DE TOEKOMST 
 
Steeds meer mensen willen opnieuw een moestuin. Maar wat en hoe willen we 
precies kweken en oogsten? 
Deze lezing brengt een nieuwe kijk op wat de moestuin kan bieden. Groenten en 
vruchten die tegelijk mooi én lekker zijn. Oude rassen met nieuwe mogelijkheden of 
nieuwe selecties die de moestuin een stuk makkelijker en aantrekkelijker maken. 
Vaste, doorlevende groenten voor een verrassende jaarlijkse oogst, meer kleur en 
smaakvariatie op je bord of verre reizen in je eigen tuin door het gebruik van 
bijzondere eetbare gewassen uit de hele wereld…  
Vullen we die tuin met nieuwe supergewassen of krijgen traditionele gewassen nieuwe 
varianten en selecties. Wordt het quinoa of ziekteresistente aardappelen.  
We brengen een verhaal over eetbare planten met een boeiende geschiedenis of als 
basis voor een beloftevolle toekomst.  
 
Een verfrissende introductie met praktische tips voor een nieuw soort van eetbare 
tuin en een filosofie rond een zintuiglijke tuinbeleving in een veranderende wereld. 
Afspraak WOENSDAG 23 maart 2022 om 19:30 in MILIEUCENTRUM DE 
BOURGOYEN, Driepikkelstraat 32, 9030 Mariakerke (Gent). 
 

 

 

  
 
 
FERMENTEREN KAN JE LEREN 
 
Fermenteren is leuk, lekker en een ecologische manier om je oogst of 
voedseloverschotten te bewaren. Groenten, zout en een pot waarin je die ingrediënten 
verzamelt: meer heb je niet nodig om aan de slag te gaan met fermenteren zeggen 
mensen met ervaring, maar wat met een bokaal gefermenteerde rode bieten die 
‘ontploft’ en is het grijze schuursponsachtige laagje op de gefermenteerde witte kool 
wel eetbaar? 

Sam Dewilde is een van de auteurs van het Velt- boek Groenten fermenteren en 
schreef ook over fermenteren in Seizoenen, het tijdschrift van Velt. Hij komt de droge 
en de natte methode graag toelichten en legt uit hoe je eenvoudig en veilig 
seizoensgroenten fermenteert en hoe je deze fermenten gebruikt als smaakmakers in 
gerechten 

Afspraak ZATERDAG 2 APRIL 2022 VAN 9U30 TOT 12U30 IN HET KOT VAN DE 
BOERSEPOORT 
Plaatsen beperkt, inschrijven noodzakelijk via boersepoortvzw@gmail.com. 

(R)EVOLUTIE
IN DE MOESTUIN

WATER - ZILTE GROENTEN - 
EETBARE BLOEMEN - GRANEN -                             
EETBARE ZADEN - BIO-DIVERSITEIT -  
PLANTAARDIGE PLANTENVOEDING - 
OUDE GROENTEN/NIEUWE GROENTEN - HUMUS -  
MINIGROENTEN - MICROGROENTEN - BESSEN - 
AMARANT - ZELFVOORZIENING - VASTE GROENTEN -
COMMUNITY SUPPORTED AGRICULTURE -

- QUINOA - GIERST - LUCHT 
- BODEM - POTTENTUIN

- BUITENGEWOON KOOL + RADIJS
- NOORDELIJKE VIJGEN - DRUIVEN 

- EDAMAME - NOORDELIJKE AUBERGINES 
- STADSTUIN - SEIZOENSGEBONDEN 

- VARIATIE IN TOMATEN - DIVERSITEIT IN BONEN
- SORGHUM - WILDE (ONKRUID)GROENTEN  
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#10 jaar Boerse Poort 

 
Op 14 en 15 mei vieren we ons 10-jarige bestaan. In 2017 gaven we een zeer leuk 
feestje waarop iedereen welkom was. 
We zijn echter nog steeds op zoek naar vrijwilligers die het feestcomité vervoegen.  
Heb je leuke en haalbare ideeën voor deze viering, stuur je kandidatuur naar het 
gekende adres! 
 
 
 
#Compost en lidgelden 
 
In januari worden de lidgelden opnieuw verrekend. Gelieve het bedrag, afhankelijk van 
het type tuintje, al in december, uiterlijk begin januari te storten op het rekeningnummer 
BE97 5230 8063 3549. Bij twijfel over het bedrag: contacteer Greta of Kristel 
 
Hoewel er niets zo ecologisch (of moeilijk) is dan zelf onkruid en organisch materiaal 
te composteren wordt er vanaf eind januari opnieuw compost geleverd. 
 
Ook dit jaar is er compost inbegrepen in het lidgeld: we voorzien ook dit jaar 1 kubiek, 
dit staat voor 12 ‘gewone’ kruiwagens of 6 ‘diepe’ kruiwagens. Liefst 
‘afgestreken’. De tuinkamers krijgen 3 kubiek compost. 
 
Extra compost bestellen kan eveneens: dit kost je slechts €10 per kubiek. Te storten 
samen met het lidgeld in december of januari of apart ten laatste eind februari. 
 
 
 

Prettige eindejaarsfeesten en op een 
vruchtbaar 2022 


