Planten ruildag 22 april in Brigidahuis Koersel
Zaden en planten ruilen.
Heb je vorig jaar veel zaad geoogst of heb je zaadjes over uit de
pakjes die je kocht? Heb je teveel jonge plantjes, bollen of knollen?
Heb je tuinmateriaal dubbel of tuinboeken die je niet meer leest?
Kom ermee naar de ruildag. Je kan er vast iemand plezier mee
doen en misschien vind jij ook iets nieuws voor je tuin.
Ook als je niets te ruilen hebt, ben je welkom!
Geef je plant een 2de leven! We zetten onze plantenruiltraditie
verder. Je kan plantjes, stekken, zaailingen van groenten en
sierplanten komen ruilen.
Enkel gratis ruilen, geen verkoop of aankoop. Bij een kop koffie of
een frisdrank kun je ook gezellig tuinervaringen uitwisselen.
Ook als je pas begint met tuinieren en nog geen tuingoed hebt om
te ruilen ben je van harte welkom vanaf 9.30 uur. Je kan dan vast
nog wat leuke plantjes krijgen.
Insectengaas
De laatste jaren maakt het gebruik van insectengaas in de
moestuin een sterke opgang.
Zo wordt insectengaas o.a. gebruikt om te vermijden dat de
wortelvlieg zijn eitjes kan afzetten aan de wortelen en dat motten,
vlinders en koolvlieg hun eitjes kunnen leggen bij de kolen. Ook
prei kan worden afgedekt met insectengaas tegen de preimot,
preivlieg en mineervlieg. Dit alles met vrij goed resultaat.
Voorgaande jaren hebben we in een samenaankoop reeds
verschillende honderden meters insectengaas verkocht aan onze
leden. Dit insectengaas is 3m breed en wordt verkocht voor de
prijs van € 4.80 per lopende meter.
Als je nog geïnteresseerd bent in insectengaas geef dan een
seintje aan één van de bestuursleden.

Bestellen van zomerbloeiers
Als je wil genieten van mooie zomerbloeiers in je tuin, dan is het
nu het moment om je bloemen te bestellen. Er is voldoende
keuze, voor elk wat wils.
De bestellijst voor zomerbloeiers tijdig binnenbrengen .
Bestellen van groenten plantjes
Wil je gans de zomer lekkere groenten in je tuin, dan kan je nu
jonge plantjes bestellen. De bestellingen moeten binnen zijn op
22 april bij een van de bestuursleden.

Vrolijk Pasen
Het frisse groen op jonge twijgen,
een tere tak met bloesemknop.
De natuur spreekt en zal niet zwijgen,
de lente volgt de winter op.
Pasen schenkt ons weer nieuw leven,
het oude is voorbij gegaan.
Een licht wordt ons gegeven,
om in het donker op te staan.
Pasen opent dichte deuren,
een voorportaal is ons bereid.
Een leven vol van lentekleuren,
een vleugje van de eeuwigheid.

Tips voor de tuin
Insectenplagen, schimmels en hardnekkige onkruiden, je ziet ze liever
niet in je tuin. Met een slimme inplanting en regelmatig onderhoud hou je
ze op een efficiënte manier onder controle.
Neem je liever geen enkel risico, laat je tuin dan onderhouden door een
tuinaannemer. Die heeft de kennis en de ervaring om woekerend onkruid
en vervelende plagen te voorkomen.
Zo hou jij je handen vrij om helemaal tot rust te komen in je eigen stukje
groen.
Zo voorkom je onkruid
Je tuinaannemer kan je adviseren over de juiste plantdichtheid, zodat
onkruid geen kans krijgt.
Hij weet je bovendien precies te vertellen welke bodembedekkers en
andere planten het goed zullen doen in jouw tuin.
Om woekerend onkruid onder controle te houden, Is geregeld wieden
niet voldoende.
Roep dan de hulp in van een tuinaannemer. Met zijn ervaring en
vakkennis weet hij precies hoe hij onkruid moet bestrijden.
Kweek sterke planten
Kies de juiste planten om schimmels en plagen te voorkomen.
Onderhoud je tuin geregeld of laat hem jaarlijks onder handen nemen
door een tuinaannemer.
Maak je planten sterker met een extra portie meststof, kalk of mulch, een
snoeibeurt of een steuntje.
Verborgen boosdoeners
Staan de planten in je tuin er maar triestig bij, dan heb je misschien te
maken met een van de volgende verborgen boosdoeners.
Je tuinaannemer weet ze gegarandeerd op te sporen en maakt er korte
metten mee.
Schildluizen: drukken zich gecamoufleerd tegen de takken van planten
aan en tasten taxus, sierkers en camelia aan.
Taxus- en rozenkevers: de larven vreten onder de grond aan de wortels
van je planten.
Emelten of engerlingen: tasten de wortels van het gazon aan, dat vogels
vervolgens losplukken om de larven te vangen

