
 

De nieuwe website van Tuinhier is online. 

 
Onze nieuwe site is terug te bekijken via www.tuinhierkoersel.be 
Deze is het  best te bekijken via de browser van Chrome. 
De maandelijkse publicatie kan je vinden op de homepagina, in 
het groene vak waar nu uitleg staat over de buxus. 
Als je naar beneden scrolt, vind je onderaan een afbeelding van 
het tuinhiermagazine. Als je op de afbeelding klikt, kan je ook 
enkele pagina’s lezen van het magazine. 
De kortingen van de handelaars vind je terug bij “Aankoop”. 
Wanneer je terug naar de Homepagina wilt gaan, moet je op het 
logo van tuinhier klikken. 
Voor de rest is het even uitproberen.  De site wordt regelmatig 
aangepast. 
Dus kijken maar!  

September 2020 

Dag lieve Tuinhierders, 
 

Wat een gekke tijden maken we 
mee. Dat stomme coronavirus 
strooit helaas roet in ons 
dagelijks leven en gooit onze 
plannen volledig overhoop. 

Als  bestuur hopen we dat het toch goed met jullie gaat. Het is 
misschien niet altijd gemakkelijk nu we allemaal minder contact 
met elkaar kunnen hebben. Maar het is niet omdat we elkaar niet 
kunnen zien, dat we niet aan jullie denken. Als er iets is wat we 
voor jullie kunnen doen, horen we het graag. 
Misschien moeten we deze situatie gebruiken om zoveel mogelijk 
te genieten van onze tuin. Ook een wandeling in de buurt of een 
fietstocht kan wonderen doen. Of wat denk je van iets doen voor 
iemand anders? 
Hebben jullie trouwens al gehoord van ‘guerrilla gardening’? Met 
guerrilla gardening maak je dat saaie stukje tuin, berm… in je 
buurt weer vrolijk door er bloemen te zaaien of te planten. Zo 
maak je buurtbewoners ook blij.  
De crisis zorgt er helaas ook voor dat eenzame mensen zich 
misschien nog eenzamer voelen. Iets doen voor een ander tijdens 
corona om de eenzaamheid tegen te gaan is dus belangrijker dan 
ooit. Begin daarom gewoon eens een gesprek met iemand die je 
tijdens het wandelen passeert of vraag de buurman hoe het gaat 
als jullie elkaar tegenkomen. Heb je nog wat mooie dahlia’s te 
veel? Breng een boeketje naar een eenzame, oudere buur. 
Geef de moed nooit op, ook al is het soms zwaar. 
Zoek kracht om verder te gaan, met en voor elkaar! 
De mooiste dingen in het leven zijn geen dingen. Het zijn mensen 
en ervaringen. Het zijn gevoelens van liefde, vreugde, verbinding, 
begrip en plezier. 
Wees dankbaar en bedenk hoe rijk je bent. Je familie en vrienden 
zijn onbetaalbaar. Je welzijn is je welvaart. En je gezondheid is 
goud waard. 
Bedankt voor wie je bent en voor wat je doet. 
Het bestuur. 



 

 
 
Compostvat af te halen bij  
Fernand Diepvens Tel: 011/428285 

Beste tuinhierders. 

  

Doordat we nog steeds met het coronavirus geplaagd zitten, zijn 

we genoodzaakt om onze activiteiten te annuleren. 

We gaan proberen om toch nog iets in te richten om zo te laten 

zien dat we er nog altijd zijn. 

Daarom gaan we proberen een samenaankoop van potgrond en 

witloofwortelen in te richten. 

Omdat het gevaarlijk is met een groep samen de grond in zakken 

te scheppen, gaan we gevulde zakken aankopen. We gaan 

trachten dezelfde kwaliteit aan te bieden. 

Bij het afhalen moet iedereen in zijn auto blijven en een 

mondmasker dragen. Een bestuurslid komt dan je briefje halen en 

wij leggen dan de zakken in je koffer .  
 

Ook voor de witloofwortelen zullen we voor het afhalen op dezelfde 

manier werken. 

Op die manier kunnen we het risico op besmetting voor iedereen 

zo klein  mogelijk houden. 

Alvast bedankt voor jullie begrip en medewerking en hou het 

gezond. 

Mopje 

Telkens als ik in jouw  bureau binnenkom , zit je te niksen. 

Hoe zou dat komen 

Dat kan ik u meteen zeggen, mijnheer directeur…. U draagt schoe-

nen met rubberen zolen 

AARDBEIEN  
 

Augustus is de beste maand om aardbeien aan te planten. Zo 
staan ze al op hun definitieve plaats als ze in het najaar bloemen 
aanmaken. 
Je zet aardbeien best pas om de 4 à 5 jaar op dezelfde plaats.  
Ook wordt het afgeraden ze te zetten op een plaats waar het jaar 
voordien aardappelen stonden omdat ze dan de wortelziekte 
kunnen krijgen. 
Zet je planten op een licht verhoogd bed zodat ze in de winter niet 
in het water staan. Als je dan ook nog een grondbedekking onder 
je planten zet,  heb je minder last van onkruid en zal de grond in 
het voorjaar vlugger opwarmen zodat je vroeger vruchten kan 
oogsten. Hiervoor kan je zwarte folie gebruiken, maar worteldoek 
is beter omdat die water doorlaat. 
Aardbeien mogen niet te diep worden geplant want dat 
veroorzaakt een slechte groei. We mogen een 6-tal plantjes per 
m² zetten. 
Kies als je gaat bijmesten een 
meststof met een hoog 
kaliumgehalte en weinig stikstof want 
daar houdt de plant niet van. Kalk 
gaan we niet gebruiken omdat 
aardbeien liever een lagere 
zuurtegraad van de grond hebben. 
 
Water geven 
 

Aardbeiplanten moeten regelmatig 
water krijgen: Bij zonnig weer 
minstens 1 maal per dag. 
Je kan ook een druppeldarm onder 
de folie voorzien. Zo kan je tijdens 
de periode van vruchtzetting 
voldoende water geven zonder het 
gewas nat te maken. 
Een interessante manier om water te 
geven is door gebruik te maken van 
plastic flessen. 
Er wordt één fles voorzien per 4 
planten. (Zie afbeelding)  


