Nieuwjaarsreceptie
Op zondag 13.01.2019 om 15.00 u.
In het Brigidahuis: Koersel Dorp 9, 3582 Koersel
Voorstelling van het jaarprogramma 2019
Gastspreker : "Flirten in 't groen” door Joery Cortens
Hou deze datum alvast vrij!
Bij de volgende publicatie volgt het inschrijvingsblad.

Vanaf januari starten we weer met een nieuwe
lessenreeks bloemschikken
De lessen zijn er voor iedereen met of zonder ervaring. Er wordt
gewerkt in een kleine groep zodat je individueel begeleid wordt
door onze gemotiveerde lesgeefster Anita.
Je wordt ontvangen in een aangename lesruimte waar we een
mooi en origineel bloemstuk maken. Daarbij schenken we aandacht aan de gebruikte technieken maar evenzeer aan de vorm,
structuur en kleur van het geheel. Een gezellige en ontspannen
sfeer zorgt ervoor dat u creatief op uw best bent.
Het startsein wordt op 28 januari om 19 uur in het Brigidahuis tegenover de kerk in Koersel gegeven.
In juli en augustus rusten we even uit, om dan in september terug te beginnen.
Naast de lessen hedendaags bloemschikken worden er ook seizoensgebonden stukjes gemaakt rond Pasen, Kerstmis en Allerheiligen. De prijs voor 10 lessen bedraagt € 50. Materialen
worden zelf bij elkaar gezocht en meegebracht naar de les. Al
wat je nodig hebt, wordt in de voorgaande les uitgelegd.
Voor meer info en de materialen neem je contact op met de lesgeefster Lucas Anita (011/422458) of met Carmans Martin
(011/425754).

LESVERGADERING
Zondag 9 december om 9.30 u
Brigidahuis Koersel
SIERPLANTEN
IN DE SCHADUW
Leon Hermans

Heb je veel schaduw in je tuin? Of is jouw tuintje omringd door
hoge muren? Een donker hoekje aan de noordkant of onder een
boom hoeft geen probleem te vormen, als je de beplanting er
maar op afstemt.
Vaste planten in combinatie met specifieke heesters zijn de
ingrediënten van een geslaagde schaduwborder. In de schaduw
kan je volop spelen met verschillende nuances van groen en
bladkleuren
Vaste planten groeien in verschillende hoogtes, van bodem
bedekkende plantjes tot forse groeiers van meer dan 150 cm
hoog.
Er zijn lente-, zomer- en herfstbloeiers. Als je combineert heb je
altijd bloei.
Vaste planten zijn meestal rijke bloeiers.
Ook het blad kan echter een meerwaarde
zijn. Vaste planten die opvallen door hun
groot blad, zijn meestal schaduwplanten.
Plant ook enkele groenblijvende vaste
planten zoals Liriope muscari of
Helleborus. Zo vermijd je volledig kale
plekken in de winter.
Lidgelden 2019
Voor diegenen die hun lidgeld nog niet betaald hebben, gelieve
dit zo snel mogelijk te doen zodat onze administratie in orde
gebracht kan worden.
Dit kan op rekeningnummer BE90 7351 1911 0732 van
Tuinhier Koersel, met vermelding van plaatselijk 10 € of
landelijk 20 €.

Wat kan je doen in de siertuin in december
- Verplanten van bladverliezende struiken en bomen als de
grond niet bevroren is.
- Wintergroene terrasplanten in pot zoals buxus haal bij hevige
vorst beter uit de volle zon om verbranding te voorkomen. Rond
de potten die buiten blijven staan, breng je best vorstbeschermende materialen aan zodat de pot en de potkluit niet bevriezen. TIP: Vooraleer je de terraspotten opvult met potgrond,
steek je eerst rondom een noppenfolie. Als het hard vriest, zal
uw vochtige potgrond gaan uitzetten, maar de druk die dit met
zich meebrengt, zal worden opgevangen door de noppenfolie
waardoor de pot minder snel stuk zal vriezen.
- Sneeuw van doorhangende takken afschudden zodat ze niet
afbreken.
- Winterstekken nemen van heesters.
- Wortelstekken nemen van vaste planten zoals Acanthus,
herfstanemonen...
- Snoeien
- De rozenbladeren die nog niet vanzelf zijn afgevallen, verwijderen zodat ziektes geen kans krijgen om te overwinteren.
- Een windscherm opzetten rond pas aangeplante groenblijvende planten. Waar de planten nog niet zijn ingeworteld, kunnen
ze bij hevige vorst geen water opnemen. In combinatie met een
uitdrogende wind kunnen niet beschermde planten dan ook
droogvriezen. Geef die pas geplante groene planten ook geregeld water.
- Vorstgevoelige planten beschermen met droge bladeren, een
vliesdoek, stro of dennentakken. Planten nooit afdekken met
plastiek want dat zorgt voor rotting.
- Vergeet de vogeltjes niet in de winter !

Wat kan je doen in de moestuin in december
- Spitten als het niet te nat is.
- Wortelen, rode bieten... inkuilen in de serre zodat je er steeds
gemakkelijk aan kan.
- Witloof forceren
- Pastinaak oogsten
- Vanaf half december: weeuwenbloemkolen telen onder koud
glas.
- Tuinkers en kiemgroenten zaaien op de vensterbank.
- Na enkele dagen vorst zal het zetmeel in de spruitkolen worden omgezet in suikers waardoor ze zoeter zullen smaken.
- In deze voor de moestuin stille periode is het moment aangebroken om het teeltplan voor uw volgende tuinseizoen op te
stellen.
- Groenten die later in een plastiekserre, koepel... worden uitgeplant kunnen nu worden gezaaid. Zo kan u op de vensterbank
nu al zomerbloemkolen, sla, worteltjes, spinazie... zaaien. Een
zaaitemperatuur van 13°C is voldoende.

Dag Sinterklaasje dag dag

