Plantenruildag en creativiteitsdag
Wil je zien wat onze tuinhierleden nog doen buiten het verzorgen
van hun tuin, dan moet je zeker eens langs komen.
op zondag 5 mei van 14u tot 17u in de Parochiezaal van Stal
Naast de plantenruil is er een gevarieerd aanbod van hobbyisten
uit onze eigen vereniging die hun hobby komen voorstellen oa:
Bloemschikken, fotografie, houtsnijden, etsen en graveren, betonnen beelden, computerles aan ouderen, natuurpunt, houtsnijden,
smeedwerk, bijen houden, heemkunde, patchwork,
confituur maken, wenskaarten, figuurtjes uit hout, schilderen, juwelen maken, breiwerk, dwergkonijntjes kweken, manden vlechten
en natuurlijk ook een stand van Tuinhier Koersel.
En bovendien rekenen we op veel deelnemers die hun plantjes komen ruilen of wegschenken. Op deze manier draagt ook Tuinhier
haar steentje bij voor een beter klimaat.
Je kan daarna nog genieten van een lekkere koffie of frisdrank met
een stukje taart.
Kinderen –12 vergezeld van ouders of grootouders krijgen een
gratis ijsje.
Insectengaas
Wie geen sproeistoffen wil gebruiken, en zo zullen we wel allemaal
zijn, kan zijn groenten afdekken met insectengaas
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 zeer goed resultaat.
Dit insectengaas is 3m breed en wordt verkocht voor de prijs van
€ 4.80 per lopende meter.
Je kan dit nog steeds bij ons verkrijgen. Als je geïnteresseerd bent
in insectengaas geef dan een seintje aan één van de
bestuursleden.

LESVERGADERING
Zondag 7 april om 9.30 u
Brigidahuis Koersel
Buxus en zijn vervangers
Yanick Krikke

De populariteit van de buxus betekent zijn eigen ondergang.
Doordat de plant zoveel gebruikt werd, is hij ten prooi gevallen
aan de buxusmot. Ben jij het ook beu om uren tijd en massa’s
geld te steken in het bestrijden van die verdomde buxusmot? Het
blijven bestrijden van de buxusmot is bovendien zeer slecht voor
het milieu.
Eens je oude buxushaag verwijderd is, kan je beginnen nadenken
over welke haagplanten het best zijn voor jouw tuin. Dat hangt
grotendeels af van de samenstelling van jouw bodem en de plaats
waar de haag moet komen. Sommige hagen gedijen beter in lichtzure bodem, daar waar andere eerder een kalkvrije bodem verkiezen. Ook de plaats en de hoeveelheid zon spelen een belangrijke
rol. Daar waar Chinese kamperfoelie ook in schaduw tot zijn recht
komt, groeit een haagliguster minder snel als deze onvoldoende
schaduw krijgt.
Je hebt verschillende soorten waaruit je kan kiezen: welke past
het beste bij jouw idee en bij de andere planten die je al hebt
staan? Wil je zoveel mogelijk het uitzicht behouden zoals je had
met je buxus? Kies dan voor een ‘Green Hedge’ of ‘Dark Green’.
Ook de ‘Convexa’ is een mooi alternatief, maar heeft blaadjes die
een beetje meer gebold staan. Wil je Ilex creanta zetten als kleine
haagjes of lage wolken, dan is de variëteit ‘Stokes’ de ideale keuze: die groeit wat trager.
Yanick krikke komt ons uitleggen wat we het beste kunnen doen
om de buxus te vervangen . Allen welkom

Bestellen van zomerbloeiers
Het is weer tijd om mooie zomerbloeiers in je tuin te planten , dan
is het nu het moment om je bloemen te bestellen. Er is voldoende
keuze, voor elk wat wils. De bestellingen moeten binnen zijn op
22 april bij een van de bestuursleden.
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
Gazon
Wie tuin zegt, zegt eigenlijk gazon en gras. Het is belangrijk om je gazon
te verticuteren, zeker als deze al enkele jaren meegaat en veel mos
bevat. Dit doe je met een verticuteerhark of een machine om
gemotoriseerd te verticuteren. Opgepast, dit mag, net als grasmaaien,
niet gebeuren wanneer het gras nat is. Na het verticuteren kun je je gras
een eerste keer maaien, maar rijd het niet te kort af (5 à 7 cm is ideaal)
zodat het voldoende kan herstellen.
Daarna is het tijd om je gazon goed te bemesten zodat de grond
voldoende voeding opneemt voor de komende maanden. Hiervoor kun je
best mestkorrels of natuurlijke mest of compost gebruiken. Eventueel
kun je ook nog een beetje gras bij zaaien om een mooi groen tapijt te
verzekeren tijdens de komende lentemaanden en hopelijk word de
zomer niet zo droog als vorig jaar.
Planten.
Het is geweten dat je bloembollen best tijdens het najaar plant, maar je
kunt ze ook tijdens het voorjaar in de grond steken. Al zullen je bloemen
dan wel wat later verschijnen en is er het eerste jaar geen garantie op op
een mooie bloei.
Wat betreft planten is het belangrijk om alle dode bloemen en takken
weg te snoeien van bomen en struiken wanneer je dat nog niet hebt
gedaan tijdens het najaar of in het voorjaar. Sommige planten moeten
ook twee keer per jaar gesnoeid worden en zijn dus ook in het voorjaar
weer aan een knipbeurt toe. Verder is het belangrijk om al het onkruid te
verwijderen zodat je planten voldoende ruimte hebben om te groeien.
Om dit laatste te garanderen, check je best ook even of sommige
planten niet aan verpotting toe zijn naar een ruimere pot.
Zaaien.
Voor de fans van een moestuintje, een kruidentuin of bloemen is het dé
moment om te zaaien. Maar opgelet! Vermits het nog kan vriezen in
maart en misschien ook nog in april begin je best met zaaien in een kas
of binnen in een pot op de vensterbank. Kijk goed na op de verpakking
van je zaadjes welk moment ideaal is.
Na deze klusjes kun je ook stillaan de tuinmeubels bovenhalen zodat je
op en top kunt genieten van je prachtige tuin. Laat de lente maar komen!

Wandeling in de Ardennen en bezoek aan de mijn van Blegny
Deze gaat door op zaterdag 1 juni met de bus, meer gegevens en
inschrijving in onze volgende publicatie.
Hou deze datum vrij indien je wil meegaan.

