
 
 

Boerenbrief zomer 2021 
‘In juni dondergevaar betekent een vruchtbaar jaar’ 

 
#Honing en bijen 
 
Het gaat goed met onze bijenstand. De meeste volkjes kwamen de winter goed door en van 
de sterke kasten hebben we afleggers (nieuwe volkjes) kunnen maken. Enkele kasten staan 
nu op roofmijten die de varroamijt aanvallen zodat we geen bestrijdingsmiddelen moeten 
gebruiken en het ziet er naar uit dat de kasten met de roofmijten het goed doen. 
Het weer was slecht in mei, maar tijdens de warme dagen van juni hebben de bijen veel 
kunnen uitvliegen en nectar binnengebracht.  
 
Zo hebben we nog eens lentehoning kunnen slingeren en die is vanaf begin juli te koop in het 
Kot. Omdat het aanbod beperkt is en we graag iedereen laten proeven van de lentehoning, 
vragen we om maar 1 potje per persoon aan te kopen.  
Een pot van een halve kilo kost €7; cash te betalen in het bakje bij de honing of te storten op 
rekening van Imkerij Boerse Poort BE 58 5230 8063 6579. 
 
 
#Compost en nateelt 
 
De compost wordt vanaf heden vogelvrij verklaard! De resterende hoop is vrij te nemen; 
gelieve evenwel niet te foerageren, dit is overigens niet zo goed voor je bodem. 
De vroege oogst zit er evenwel aan te komen, voor het geval dat dit nog niet het geval was. 
Misschien is het eens tijd om nu al na te denken over een mogelijke nateelt. 
Veel gewassen die in het najaar worden geoogst zijn immers veeleisend en gulzig: denk aan 
bladgewassen (herfstspinazie, andijvie), kolen (boerenkool, spitskool, paksoi), aardbeien en 
prei.  Komt er een bedje vrij? Neem wat gratis compost en terug aan het werk, boer! 
 
#Wijn 
 
Teneinde onze koolhydratenconsumptie laag te houden is er nu ook witte wijn en rosé 
beschikbaar in de koelkast van het Kot. Een glas van deze goede vintage kost je slechts €2. 
Vergeet niet om elke keer te betalen; bij voorkeur per overschrijving. Ondertussen staat het 
rekeningnummer her en der geafficheerd. 
Nogmaals een zeer warme oproep om te betalen voor wat je drinkt. Het tuincafé lijdt hierdoor 
verlies. Geef toe dat het jammer zou zijn om het beste terras van Gent en omstreken hierdoor 
te moeten sluiten? 
 
 
 
 



#Werkdagen en catering 

De data voor de volgende werkdagen zijn bekend: 

JULI & AUGUSTUS : 17/07 en 21/08 telkens om 10u. 

-Maaien gras rond het kot en maaien van de paden op de akkeren van de talurand, afvoeren 
maaisel. 

SEPTEMBER en OKTOBER: 18/09 en 16/10 telkens om 10u00 

-Maaien gras rond het kot en maaien van de paden op de akker, rond de tuinkamers (ong. 
1m. rond de paden), talurand, afvoeren maaisel. Herstellen tuingereedschap en Trash day 

De toegangspoort wordt in september vernieuwd: het wordt breder en steviger met gepaste 
sloten, die opsluitingsgevaar vermijden. 

De paden in de tuinen worden in het najaar grondiger aangepakt: uitlijnen, nivelleren en 
aanstampen. Vervolgens worden de hoekpalen van de percelen vervangen 

NOVEMBER: geen werkdag 

DECEMBER: 26/12 om 10u00  

Knotten van de wilgen en snoeien rond de tuinkamers + de hagen. 

Er komt telkens een herinnering via mail, op de facebookpagina en advalvas. 
Omstreeks 13u wordt naar traditie ook catering voorzien voor de werkers, in veilige en 
gezellige omstandigheden. 
Heb je interesse om mee te helpen met het cateringteam? Contacteer, Kristel 
kristel.deweerdt@telenet.be. 
 
#Bestuursvergaderingen 
 
Ook de bestuursvergaderingen hebben we afgesproken: vrijdag 3 september 2021, 5 
november 2021, vrijdag 4 februari 2022 (voorbereiding Algemene Vergadering), 1 april en 3 
juni 1922. Doorgaans starten we om 19:00u 
De vergaderingen zijn open. Als je wil uitgenodigd worden kan je dat alvast laten weten 
op boersepoortvzw@gmail.com. Dat kan voor elke vergadering zo zijn, maar ook voor één 
specifiek punt:  om een voorstel te doen of iets specifieks aan te kondigen. Laat maar iets 
weten! 
Worden op dit moment steeds uitgenodigd: Alex, Bruno, Corrie, Filip S, Geert H, Helga D, Jan 
C, Jurgen, Keith G, Koen D, Kristel, Linda S, Luc M, Pat, Sofie VV, Stef DB, Tom B, Wim P. 
We bespreken de lopende zaken zoals programma werkdagen, financiële toestand, 
aankopen, tuiniersbestand, enzovoort. We overlopen de verschillende werkgroepen: 
Malpertuin, brouwers, imkers, kippenhouders, serristen, groenbeheer.  



We discussiëren over een goed communicatiebeleid, hoe we best woelmuizen, e.d. 
aankunnen, compostbedeling en af en toe zijn we toe aan een feestje of een event. 
Je bent welkom, en wie weet, kan je ons stevig vooruithelpen: een engagement links en 
rechts is welkom! 
 
 
#Plaagdiertjes: coloradokever en aspergehaantje 
 
Ook dit jaar komt de vrolijke en bonte coloradokever op bezoek. Je vindt het beestje uiteraard 
op het loof van je aardappelplantjes, heel soms spot je het op een aubergineplant. 
Vang de kever met een potje onder het blad, hij laat zich gewillig vallen. Indien je de larven 
ziet, verwijder die meteen en voer ze aan de kippen: een handvol larven vreet al gauw in een 
dag al het loof weg. Doodknijpen en verdrinken is ook een ecologische methode tot 
vernietiging. 
Controleer eveneens de onderkant van het loof: vind je daar feloranje eitjes, knijp ze dan 
meteen kapot. 

   

 
Wie asperges kweekt, let beter op het aspergehaantje en diens larven. Indien je ze spot, 
verwijder ze meteen. 
Larven van het aspergehaantje kunnen in enkele dagen stengels volkomen kaal vreten. Ook 
wordt de bast van de stengels aangevreten. Indien dit rondom gebeurt, verdrogen de 
bladeren boven het punt waar de bast verdwenen is. 
 

  
 
 
 


