Bezoek Blegny en wandeling langs de Hoegne op zaterdag 1 juni
Vertrekplaatsen: Koersel sporthal om 8u en Stal Kerk om 8u15

Op zaterdag 1 juni brengen we in de voormiddag een bezoek aan
de Mijn van Blegny en ’s namiddags maken we een fantastische
wandeling langs de Hoegne.
We worden om 9u30 verwacht in de mijn van Blegny waar we ons
bezoek beginnen met een film die je de 300 miljoen jaren lange
geschiedenis van het zwarte goud vertelt.
Daarna dalen we in een liftkooi af, onder begeleiding van een gids,
en brengen we een bezoek aan de ondergrondse verdiepen op
30 en 60 meter. Je krijgt uitleg over het gebruik van de machines
en verneemt alles over het dagelijkse leven van de kompels: hun
vreugde, angsten en werkomstandigheden. We vervolgen dan
onze weg langs de sorteer- en wasinstallaties. Het bezoek eindigt
rond 11u30.
We stappen terug in de bus en vervolgen onze weg.
Rond 12u arriveren we in Hockay aan hotel, restaurant Beau site
waar we picknicken. Om 13u starten we onze wandeling.
De eerste 3,5km wandelen we langs verharde weggetjes en
daarna beginnen we aan een indrukwekkende wandeling van
ongeveer 5 km langs de Hoegne.
Het is een pittige wandeling langs vlonders, trapjes, relingen en
plankenpaadjes. Overal komen we watervalletjes, kleine meertjes
en stroomversnellingen tegen. Na een regenbui kunnen de paden
er glibberig bij liggen en er moeten wel wat kleine
hoogteverschillen overwonnen worden. Zorg dus voor stevig
schoeisel. We arriveren rond 17u terug aan het hotel waar ons een
warme maaltijd wacht.
Er zijn Maximum 50 plaatsen. Inschrijven voor 15 mei omdat we
moeten doorgeven in Blegny met hoeveel we komen.
Kostprijs €40. Voor de bus, inkom Blegny en de warme maaltijd
(vergeet je picknick niet voor s’ middags).

Zondag 5 mei
Parochiezaal Stal
Kerstmisstraat 44
Ruildag en
creativiteits dag
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 die 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.
We hopen ieder lid van onze TuinHier vereniging daar te mogen
begroeten op deze activiteit die we dit jaar speciaal inrichten voor
ons 35-jarig bestaan.

1 mei Plantendag in Bokrijk

Wat kunnen we in de maand mei allemaal in de tuin doen.

Iedereen die graag geniet van het buitenleven en de natuur is op
1 mei welkom in het park Bokrijk.
Bezoek de unieke planten- en bloemenmarkt met meer dan 200
standhouders en maak je tuin helemaal ‘zomerklaar’. Deze dag
staat in het teken van duurzaamheid, met herbruikbare
draagtassen en minder plastiek. Op de plantenmarkt vind je heel
wat plantensoorten die niet in de gewone handel te verkrijgen zijn.
Op het Landelijke Gildenplein vind je tal van activiteiten met als
thema ‘Generatietuinen en duurzaamheid.’ Je krijgt er allerlei tips
en ideetjes voorgesteld voor een leuke tuin voor elke
leeftijd. Breng je rubberen laarzen mee en geef ze een originele
opsmukbeurt. Of vorm je oude T-shirt om tot een unieke draagtas.
De kleinsten kunnen onder meer kippen knutselen of op een
speelse manier ‘leren’ recycleren.
Ook TuinHier Limburg zal van de partij zijn met een stand.

Ligusterhagen kunt u best voor de eerste maal snoeien. Die hagen
groeien nu zeer snel en verliezen daardoor ook vlug hun strakke
haagvorm. De meeste bladdragende hagen zoals beuk, haagbeuk,
lonicera, buxus, hulst, laurierkers ...kunnen in mei voor de eerste keer
worden gesnoeid.
Coniferen zoals hagen kunnen naar het eind van de maand hun eerste
snoeibeurt krijgen. Taxus kunt u beter wat later in juni snoeien. Knip
coniferen niet af tot op het kale hout want ze zullen niet meer uitlopen.
Alleen bij Taxus is dat wel toegestaan.
Voorjaarsbloeiende heesters kunt u best direct na de bloei snoeien. U
behoudt dan mooie struiken met jonge takken die elk jaar weer rijkelijk
zullen bloeien. Enkele soorten: Forsythia, Ribes, Chaenomeles, Kerria
en winterjasmijn.
Kuis de plantenborders op en verwijder de vaste planten die het nog
steeds niet doen. Men mag nu wel aannemen dat ze de winter niet
hebben overleefd. Vervang ze.
Vaste planten die reeds hebben gebloeid kunnen nu worden gescheurd.
Dat bevordert tevens de bloeikracht van de planten voor het volgende
jaar.
Blijf onkruid wieden en verwijder ongewenste zaailingen, want dat groeit
nu razendsnel.
Zolang er nog zwarte grond te zien is tussen de planten, hebben onkruid
en zaden vrij spel.
Schoffel het op een zonnige dag los, dan droogt het snel uit en zal het
niet opnieuw wortelen.
Steek wortelonkruid zoals paardenbloem met een steker weg uit je gras.
Vul manden en bakken met eenjarigen.
Zaaien kan nu direct in de tuin waar je de planten wilt hebben.
Ze bloeien wel iets later dan voorgetrokken planten.
Combineer eenjarige zomerbloeiers met vaste planten in de border. Ze
bloeien eindeloos lang, hoe meer je plukt, hoe beter ze bloeien.
Controleer uw buxussen tijdig op de buxusmot

Afhalingen van de bestellingen.
De groenteplanten worden afgehaald op zaterdag 4 mei en de
zomerbloemen kunnen afgehaald worden op zaterdag 11 mei.
Nieuw bestuurslid Tjen Vanhees
Mensen vinden die zich nog onbaatzuchtig willen inzetten voor de
een of andere organisatie, wordt steeds moeilijker. Daarom dat we
blij zijn dat Tjen ons bestuur komt vervoegen. We konden al jaren
op zijn medewerking rekenen bij het potgrondscheppen en zijn
dan ook blij dat Tjen (een bevlogen tuinder) ons bestuur komt
versterken.
Hopelijk vinden we in Koersel ook nog enkele mensen die zich
willen inzetten voor TuinHier.
Is mei nat, een droge juni volgt zijn pad.
In mei een warme regen, betekent vruchtenzegen

