
NIEUWSBRIEF —  FEBRUARI 2023  —  NR. 3 

Boomgaard+ is een initiatief van een groepje Sleinse vrijwilligers die in 
het kader van het Evergemse ”burgerbudget 2021” een voorstel lan-
ceerden voor het aanleggen van een ecologische smultuin waar het 
aangenaam toeven is. De tuin wordt gerealiseerd op de boomgaard 
gelegen achter de gebouwen van Ave Maria, Hooiwege1, Sleidinge. 

Halloween bij          
Boomgaard Plus.  

Dat is: gezelligheid troef, uitda-
gende opdrachten, en lekker 
eten. En alles in Halloweensfeer 
natuurlijk! We beperkten ons bo-
vendien niet tot onze boomgaard: 
half Sleidinge werd ondergedom-
peld in een Halloweensfeer. We 
organiseerden een wandelzoek-
tocht met enerzijds leuke vragen 
voor onderweg, en anderzijds 
prachtig versierde huizen. Een 
dikke dank je wel aan alle buurt-
bewoners die hun huis versier-
den! Er namen een 100-tal men-
sen mee aan de tocht, en hun re-
actie was unaniem: het was su-
pertof!  

De deelnemers kozen drie win-
naars met de best versierde hui-
zen. Dat waren: Weststraat 
61a, Spinnerij 3 en Akkerken 6a. 
Maar ook tientallen andere hui-
zen hadden hun beste beentje 
voor gezet, met lichtjes, spoken, 
spinnen en tal van andere creatie-
ve versieringen.  Na de hallo-
weenzoektocht stopten we na-
tuurlijk nog niet. In de boomgaard 
stonden vuurkorven waar men 
gezellig rond verzamelde, en er 
was soep en brood voor de hon-
gerigen. Ook een frisdrankje en 
jenever ontbraken natuurlijk niet.  

 

Boomgaardplus             
mijmeringen van Lieve  
Na anderhalf jaar wil ik graag 
neerpennen hoe ik boomgaard  
plus ervaar. Eigenlijk werk ik niet 
graag in de tuin, laat staan dat ik 
wist wat permacultuur, een 
boomspiegel, … was. Maar samen 
in de tuin werken is zo anders dan 
alleen te staan klungelen! De bab-
beltjes, de tips, vragen die je kan 
stellen en bijleert, het natje en 
droogje. De tijd vliegt voorbij als 
ik/ we in Boomgaard plus bezig 
zijn. Wat het nog meest interes-
sant maakt is de diversheid van 
mensen die er samen werken,   

SNOEIDAG 

Zondag 12 februari is de lo-
kale afdeling van de Landelij-

ke Gilde te gast in Boom-
gaard+. Onder deskundige 

begeleiding zullen we samen 
onze bomen snoeien. Im-

mers: Snoeien doet groeien!  
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En de kinderen? Die leefden zich 
geweldig uit in de spook-

boomgaard: dankzij de vele ver-
sieringen van spookjes, spinnen-
webben, pompoenen met een 
kaars in, spots en blacklights, 
werd Boomgaard Plus thé place 
to be met Halloween. Want wat 
kun je je nog meer wensen dan 
een supertoffe avond met fijne 
mensen op een mooie plek? Wij 
zijn volgend jaar weer van de par-
tij! Jij ook?  Een uitgebreide foto-
reportage vind je verder in deze 
nieuwsbrief. Met grote dank aan 
de sympathieke medewerking van 
vele buurtbewoners!  

over student tot gepensio-
neerde. Iedereen werkt er 
mee naar zijn eigen kunnen en 
tijd. Dus meestal kijk ik wel uit 
naar de klusdag (elke derde 
zaterdag vd maand ½ dag), 
omdat ik weet dat het een 
toffe dag wordt. Zowel op 
praktisch vlak als ook op de 
vergaderingen is er altijd 
sfeer, soms discussie natuur-
lijk, maar we gaan altijd met 
een compromis naar huis.  Als 
vrijwilligers ondereen die het 
beste voor ons project willen!  

4 januari 2023 - Het 1e bloemetje 
van onze bollen komt hier al pie-
pen! 



19/11/22—668 bloem-
bollen gaan de grond in 
Tulpen, Allium (van purple sensation 
tot Christophii), Narcissen, Camassia 
Sacajawea, Camassia Caerulea, Fritil-
laria Uva-Vulpis … allemaal biologisch 
gekweekt en geleverd door VELT. 

JANUARI 2023 - 
SCHOONHEID VAN 
HET MOMENT   

Onze agenda: 
18/2/23—9u—aanleg        

stapstenenpad 

18/3/22—9u—lenteklusdag 

17/6/22 - zomerklusdag 
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Sarcococca of vleesbes 

Jasminum nudi-
florum of winter-
jasmijn. 

Viburnum tinus 
of sneeuwbal 

Boomgaard Plus in 
2023 - Ook dit jaar valt er 

heel wat te beleven in Boom-
gaard Plus: 

Samen tuinieren 

Elke derde zaterdag van de 
maand is iedereen welkom 
om mee te planten, snoeien, 
wieden en klussen. Ook wie 
geen groene vingers heeft is 
erg welkom.  

Het samen werken gaat altijd 
gepaard met een toffe bab-
bel, gebak en een drankje. 

Seizoensdagen 

In de lente, zomer en herfst 
organiseren we seizoensklus-
dagen: klusmomenten met 
net dat tikkeltje extra. Niet te 
missen! 

Activiteiten 

Net zoals volgend jaar organi-
seren we een toffe en gezelli-
ge Halloweenactiviteit voor 
jong en oud.  

Gelukkig moet je zo lang niet 
wachten want in de paasperi-
ode organiseren we samen 
met de gezinsbond een paas-
activiteit.  

Receptie 

Onze vorige recepties waren 
een groot succes, en we her-
halen dat graag. Want wat is 
leuker dan een glaasje bub-
bels drinken tussen de bloe-
men? Aansluitend aan de 
paasactiviteit verwelkomen 
we Sleidingenaren, bewoners  

en personeelsleden van Ave Maria 
en hun familieleden, sympathisan-
ten,... om samen met ons te toos-
ten.  

Genieten wanneer jij wil 

Wist je dat Boomgaard Plus altijd 
open is? Je kunt dus altijd komen 
relaxen tussen de honderden 
bloemen, bomen en struiken. Kin-
deren kunnen zich amuseren in de 
wilgenhut, op de boomstamme-
tjes en het heuveltje of springen 
van de ene stapsteen naar de vol-
gende. Om dat nog leuker te ma-
ken voorzien we extra banken, 
waaronder een picknickbank. Ook 
zal er dit jaar al iets meer fruit te 
plukken zijn. De komende jaren 
wordt dat nog meer. Ook kruiden 
zijn er à volonté. Smakelijk!  
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