
         Nieuwsbrief –  zomer 2021 
 

 

Het plukken van de honingbessen in een 

heerlijk zonnetje doet ons denken aan de 

zomer, en nu we geleidelijk terug naar een 

normaler leven gaan en velen al plannen 

maken voor de vakantie volgden wij 

angstvallig de coronamaatregelen op in de 

hoop min of meer ‘normale’ opendeurdagen te kunnen organiseren. De 

koele meimaand heeft de groei en ontwikkeling wat afgeremd, zodat 

we hopen op een divers aanbod van bessen. 

 

Vergeet zeker niet om tijdig maatregelen te nemen zodat de hongerige en dorstige gevleugelde 

vrienden niet met de ganse oogst aan de haal gaan. Meestal hebben we ze toch (voornamelijk) voor 

eigen gebruik aangeplant… 

 

Een bezoek aan de Kruisbessenproeftuin tijdens de OPEN tuindagen is niet alleen leuk omdat je de 

bessen kan proeven, maar kan je ook inspireren op het vlak van teeltmethodes, je nuttige informatie 

bezorgen of je de kans geven om kennis uit te wisselen met andere tuiniers. 

 

Naast een vrij bezoek aan de collectietuin kan u natuurlijk ook een geleide wandeling volgen; deze 

starten telkens zowat 15 minuten na het uur en dit vanaf 10h15 (laatste om 16u15). 

Hier krijgt u uitleg over de tuin, de verschillende bessensoorten en tips voor verzorging en snoei, en 

mocht u een specifieke vraag hebben, dan is dat het moment om deze te stellen. 

Naast het vrij rondwandelen en proeven van de bessen kan u ook nog een ambachtelijk vervaardigd 

bessenproduct proeven... 

 

Mocht u na de opendeurdagen bijkomende vragen hebben dan kan u ons nadien steeds contacteren 

(liefst per e‐mail) ... we trachten steeds vanuit onze eigen ervaring het beste advies te geven zodat u, net 

als wij, ook een rijke oogst van de bessenstruiken kan plukken... 

 

Zoals steeds is een bezoek gratis, enkel voor een 

hapje en/of drankje vragen we een eerlijke 

vergoeding en uiteraard is er ook een (beperkt) 

gamma aan containerplanten aanwezig tegen 

een gunstige prijs. 

Wij wensen u een deugddoende en ontspannende 

vakantie toe en kijken ook nu weer met 

belangstelling uit naar uw bezoek… . 

 

Marc & Greta 

Verdere info en foto's van vorige edities: www.proeftuin.eu/opendeur.php 

KRUISBESSENPROEFTUIN 

OPENDEURWEEKEND 
 

 op zaterdag en zondag 3 en 4 juli 

vanaf 9h30 tot 17h00. 

Opendeur 2020 



 

 

We gaan ervan uit dat de positieve trend blijft aanhouden en dat de aangekondigde versoepelingen 

doorgang vinden en we dus de geplande activiteiten coronaproof kunnen laten doorgaan. 

Let wel, nog niet iedereen is ingeënt en dus afdoende beschermd tegen het coronavirus, dus gelieve de 

coronamaatregelen te respecteren.  

 Blijf thuis in het geval u of uw huisgenoten ziek zijn of de laatste 7 dagen COVID‐19‐symptomen ver‐

toonden. 

 Ontsmet uw handen bij aankomst (en vertrek): ontsmettingsgel is voorzien. 

 Het dragen van een mondmasker is verplicht 

 Bewaar steeds 1,5 meter afstand (wij zorgen voor een eenrichtingstraject door de tuin) 

 We heten u van harte welkom met een (gemaskerde) warme glimlach. 

 Merkt u dat de veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd, laat het ons zeker weten tijdens de 

activiteit. 

 Volg de aangegeven wandelrichting, dit om de nodige afstand te kunnen bewaren 

 Nuttigen van consumpties kan enkel zittend 

 Proeven van de bessen is in open lucht, gelieve hierbij wel voldoende afstand te houden (is vorig jaar 

ook vlot verlopen). 

 

 

Enkele data voor toekomstige activiteiten waar we 

ook nog aan deelnemen in 2021: 
 

 

11 en 12 september: Plantendagen Kasteel van Hex 

 

 

18 en 19 september: Plantendagen in La Feuillerie te Celles 

 

 

1, 2 en 3 oktober: La Fête des Plantes (Jardin d'Aywiers) 

 

 

8, 9 & 10 oktober: Tuindagen Park van Beervelde 

 

De tuin/kwekerij zijn gesloten in augustus 

Steeds open na afspraak en ook open elke zaterdagochtend van  

20 november 2021 tot 26 februari 2022 (8h30‐12h30) 
 (daarna zie volgende nieuwbrieven) 

 

 

Hex 2020 

Goomar  
 


