Bereid je voor op onze jaarlijkse RUILDAG

Lesvergadering

Speciaal voor ons 35 jarig bestaan ook een
activiteitenbeurs voor hobbyisten van

Snoeiles
Schansstraat 22 te Heusden
Zondag 3 maart om 9.30 uur

TUINHIER KOERSEL

Edgard Vanheusden

Zondag namiddag

5 mei
van 14.00 uur tot 17.00 uur
In de parochiezaal van Stal Koersel
Aanvoer van plantjes vanaf 12u30
Enkel uitwisselen, ruilen of weggeven van planten
Deelnemers aan de hobbybeurs kunnen ‘s morgens vanaf 9u
hun stand komen klaarzetten

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.
Heb je een creatieve hobby en wil je deelnemen, neem dan
contact op met Ward Convens 011423586 of een ander bestuurslid

Onze snoeiles gaat dit jaar door bij Emiel Aerts
Schansstraat 22 te Heusden–Zolder. Ook onze zomersnoeiles zal
hier doorgaan zodat je op 23 juni kan zien welke de resultaten zijn
van de snoeiles.
Onder de deskundige leiding van Edgard Vanheusden leer je hoe
we zowel sierstruiken, fruitbomen als kleinfruit op de juiste manier
kunnen snoeien.
Als je snoeit, gebruik dan goed en scherp gereedschap. Maak het
regelmatig proper om geen ziekten of schimmels over te dragen
van de ene naar de andere plant. Als je een ladder gebruikt, doe
het dan veilig.
Iedereen van harte welkom.

De tuin in maart
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.
Het gazon is veel mooier als het met scherpe maaimessen kan worden
afgereden.
Nestkastjes die in het najaar nog niet werden ophangen moeten nu wel
dringend de tuin in, zodat de vogels er kunnen aan wennen vooraleer het
broedseizoen begint. Hang de nestkasten op met de opening naar het
oosten of het noordoosten.
De heesters die in de zomer of de herfst zullen bloeien, mogen we nu
nog snoeien. Voorjaarsbloeiers snoeien zou betekenen dat we de takken
met de bloemknoppen wegknippen.
Buddleia davidii of vlinderstruik, kornoelje (Cornus) en de pluimhortensia
(Hydrangea) kunt u nog tot eind deze maand vrij kort insnoeien.
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.
Hierdoor ontstaat een bossige plant met mooie bladeren.
Het onkruid begint terug goed te groeien.
Verwijder het wanneer je kan en laat het niet groeien tot het zich uitzaait.
Met een hak of met een schoffel kun je al snel hele oppervlaktes
onkruidvrij maken. Doe dit liefst bij zonnig weer dan sterft het sneller af.
Vaste planten kunnen vanaf deze maand de goed voorbereide border in.
Na het planten goed aandrukken en aangieten zodat de planten
gemakkelijk kunnen aanslaan. (= snel inwortelen)
Vaste planten scheuren.(vermeerderen)
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.
Plant de jonge stukken terug als aparte planten in de tuin.
Enkele zuurminnende planten die dit ten zeerste zullen waarderen zijn
o.a. camelia, heide, Pieris, azalea's, Skimmia, Calluna,...
Bij rhododendrons alleen tuinturf aanbrengen rond de plant en deze niet
harken noch frezen daar rododendrons een oppervlakkig wortelgestel
hebben dat hierdoor ernstig beschadigd kan worden..
Start tijdig met het vangen van de slakken.

Afhalen van de samenaankopen in maart
Vroege groenten en quickcellen op zaterdag 9 maart.
De meststoffen kunnen afgehaald worden op zaterdag 16 maart.
Jullie krijgen tijdig nog een uitnodiging als je iets besteld hebt.
Voor het afhalen van de potgrond word je nog verwittigd.
Omdat we allemaal een steentje willen bijdragen voor het milieuvragen we om de lege potgrond zakken die nog in goede staat zijn
terug te bezorgen.

Maart
Oh, maart, wat roert ge uw staart,
elk is verkouden, hoest en kucht
en snakt naar zoele, reine lucht.

Solidariteitsmaaltijd
Zondag 10 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. Inschrijven voor 3
maart. Hartelijk welkom.

