Bereid je voor op onze jaarlijkse RUILDAG

Lesvergadering

TUINHIER KOERSEL
Zondagvoormiddag

Snoeiles

3 mei 2020
van 09.30 uur tot 12.00 uur
Parochiezaal
3582 STAL - KOERSEL
Aanvoer van ruilgoederen vanaf 09.00 uur.

GEEN VERKOOP
Enkel uitwisselen, ruilen of weggeven van planten

We potten nu allerlei planten op uit de SIERTUIN GROENTETUIN - FRUITTUIN - SERRE ...
heesters, vaste planten, bomen (boompjes), knollen, bollen,
groenteplantjes, zaden, bloemen (eenjarige, tweejarige,
doorlevende...), zaailingen, serreplanten, kamerplanten en
andere tuincuriosa…

Breid je eigen plantenassortiment uit
door deel te nemen aan onze ruildag.
Een must voor ieder lid van onze afdeling.
Iedereen is welkom en er is koffie en taart voorzien.

Noord-Zuidstraat 6 te Koersel.
Zondag 8 maart om 9.30 uur
bij Jef Van Roey
Snoeien, hoe doe je dat?
De meeste planten, bomen en struiken kun je snoeien in het
voorjaar. Het is verstandig om de snoeikalender in de gaten te
houden, zodat je precies weet wanneer je wat moet doen. Weten
hoe je snoeien moet, is belangrijk om je planten goed te laten
groeien en bloeien en er zo langer plezier van te hebben..
Hoe kun je het best snoeien? Er zijn een aantal manieren hoe
snoeien gedaan kan worden. Zo kun je knippen, toppen of zagen.
Zorg dat je bij de juiste plant de juiste methode gebruikt.
Daarnaast moet je altijd zorgen voor het juiste gereedschap. Je
schaar of zaag moet altijd schoon en scherp zijn, zodat je mooie
snijranden krijgt en je planten minder kans hebben om ziektes op
te lopen. Als je wilt weten hoe snoeien moet, zorg dan eerst voor
goed gereedschap.

De tuin in maart

Knoflook tegen slakkenvraat.

Maart is meestal een drukke maand voor de tuinier. De tuinkriebels
steken al flink de kop op, want als het niet vriest kunnen we al veel
doen.
Bladverliezende en ook groenblijvende sierheesters en bomen
kunnen worden aangeplant of verplant. Bij het verplanten is het bij de
bladhoudende heesters aan te raden een zo groot mogelijke
plantkluit te behouden. Sierheesters die zijn opgekweekt in grote
potten kunnen het hele jaar door worden uitgeplant.
Wie nu nog een haag wil planten met haagplanten die in de
tuincentra worden aangeboden met blote wortel zal er in maart werk
moeten van maken, want na deze maand zijn ze meestal enkel nog
in pot te verkrijgen wat de haag een stuk duurder zal maken.
Vaste planten kunnen vanaf deze maand de goed voorbereide border
in. Na het planten goed aandrukken en aangieten zodat de planten
gemakkelijk kunnen aanslaan.
Vaste planten scheuren. Als vaste planten enkele jaren oud zijn,
beginnen de oudste delen in het midden af te sterven. Daarom is het
aan te raden om vaste planten om de drie jaar eens uit de grond te
halen. Trek of snij de jongste en meest groeikrachtige planten aan de
rand van de pol los en gooi het oude hart weg. Plant de jonge
stukken terug als aparte planten in de tuin. Voor het uitplanten de
grond best nog wat verrijken door er wat compost door te mengen.
Plant ze even diep als ze oorspronkelijk stonden. Vergeet na het
inplanten niet de jonge planten een goede gietbeurt te geven. De
jonge planten zullen snel terug uitgroeien tot prachtige hevig
bloeiende planten.
Het gras begint boven de 6°C terug te groeien. Het maaien kan vanaf
half maart weer beginnen. Een tuin met een pas afgereden gazon
ziet er onmiddellijk voor de helft mooier uit. Als er veel mos in het
gazon zit, kun je deze maand gaan verticuteren. Met een
verticuteerhark of verticuteermachine trek je alle mos, afgestorven
gras en maairesten van tussen het gras uit. Daarnaast breng je ook
lucht in het gazon. Schrik niet van de hoeveelheid vuil die de
verticuteermachine uit je gazon haalt. Breng het naar de
composthoop of de compostcontainer.
Als het gras weer gaat groeien heeft het ook voedsel nodig. Er zijn
vele soorten speciaal samengestelde gazonmeststoffen in de handel
verkrijgbaar. Geef nooit meer dan de aangegeven dosis om
verbranding van het gazon te voorkomen.

Een echtpaar met een hele tuin vol hosta’s vertelde hoe het kwam
dat er geen enkel blaadje van hun planten was aangevreten. Het
recept: kneus de teentjes van één knoflookbol, doe ze in één
liter water en laat dit vijf minuten koken. Daarna zeven, laten
afkoelen en het extract in de koelkast bewaren. Bij gebruik één
eetlepel (=15 ml) verdunnen met één liter water en hiermee de
planten in de tuin in het voorjaar begieten op een droge dag. Afgaande op het resultaat bij dit echtpaar: zeker het proberen waard
als je last van slakken hebt in je tuin.

Afhalen van de samenaankopen in maart
Vroege groenten en quickcellen is op zaterdag 7 maart.
De meststoffen kunnen afgehaald worden op zaterdag 14 maart.
Jullie krijgen tijdig nog een uitnodiging met de juiste tijden als jullie
iets besteld hebben.

Solidariteitsmaaltijd
Zondag 15 maart van 11u30 tot 14.00 uur.
Solidariteitsmaaltijd t.v.v. Broederlijk Delen in het Brigidahuis te
Koersel.
Soep, hoofdgerecht en nagerecht.
Volwassenen betalen 8 euro, kinderen 4 euro.
Bestellen op nr 011/ 42 22 97 of 0498/ 41 62 14 of op het
parochiaal secretariaat Koersel-dorp 9 en dit op maandag tussen
9 en 11u en vrijdag tussen 9u15 en 11 uur.
Hartelijk welkom.
Gratis af te halen bij Jeanneke Vanoppen, mest van ezel,
ongemengd en gedroogd GSM 0496089123
Te koop: stalmest bij Ludo Clerix, ‘t Kasteeltje, tel. 011/346047

