
Bestelling tuinzaden 2022 
 

In de bijlage van deze publicatie vinden jullie onze jaarlijkse 

bestellijst van tuinzaden. 

Vorig jaar konden we onze bestelling plaatsen bij 

Moestuinweetjes. Hun bestelplatform had echter nog 

verschillende beginnersziekten. We hebben daarom 

afgesproken om zelf een bestellijst te maken aan de hand van 

de bestellingen van vorig jaar en deze als één bestelling door te 

sturen naar Moestuinweetjes. 

We genieten daarbij nog van een mooie korting op deze 

producten. Het sorteren zullen we echter zelf moeten doen. 

De zaden en het plantgoed op de bestellijst vinden jullie terug 

op de website van Moestuinweetjes. Je opent daarvoor de 

website: moestuinweetjes.be/winkel/zaden en vindt daarop al 

de zaden van de bestellijst. Zaai- en plantgegevens vind je 

eveneens terug als je op het item van je bestelling klikt. 

Gelieve de lijst tijdig (vóór 8 januari 2022) terug te bezorgen. 

Ofwel via mail naar war.convens@gmail.com en betalen via het 

rekeningnummer BE90 7351 1911 0732 van Tuinhier Koersel 

met vermelding van “Zaden”. 

Ofwel deponeer je de lijst, samen met het verschuldigde bedrag 
in de brievenbus bij één van onze bestuursleden. 

Corona Sint gedicht  
 

Sommige Pietjes liepen al wat te hoesten, 
en soms ook een beetje te proesten, 
maar geen nood het was geen griep, 
ze hadden gewoon heel veel lol in het geniep. 
Ze wilden de goede Sint verrassen, 
door hem te helpen met al zijn paperassen. 
Zo zorgen ze ook dit jaar  
weer voor een heel leuk feest, 
alsof er nooit Corona is geweest. 

 

Lesvergadering: 

zondag 12 december 

Les orchideeën 

9.30 uur Brigidahuis 

Orchideeën verzorgen in de huiskamer.  

Deze les was reeds in 2020 gepland maar nu kan ze op zondag 

12 december om 9.30 uur (hopelijk toch) doorgaan. 

Paul Noben komt ons allerlei interessants bijbrengen over deze 

bloemen die in de meeste huiskamers wel eens te zien zijn.  

Fijn om te geven, nog prettiger om ze te krijgen.   

Waar vinden orchideeën hun oorsprong? Welke soorten 

bestaan er zoal? Kunnen we ze (gemakkelijk) zelf kweken? 

Hoe verzorgen we ze het best? Verplanten en vermeerderen, 

hoe doen we dat of waar moeten we aandacht aan geven? 

In welke pot kweek ik ze? In welk mengsel plant ik ze? Hoeveel 

licht, hoeveel water?  

Al deze vragen krijgen een  

antwoord van de heer Noben.  

Hij vult de uiteenzetting aan met 

veel fotomateriaal om alles te 

verduidelijken. 

 

Gratis inkom, breng vriend(inn-)en 

of familie mee. Iedereen welkom 

zonder inschrijving. We vragen wel 

je covid-safe-ticket mee te brengen 

en het mondmasker te dragen 

waar nodig. Heb je lichte covid-

symptomen, doe dan eerst een 

zelftest. 

mailto:war.convens@gmail.com


Gratis af te halen (zelf uitsteken): drie jonge okkernotenboom-

pjes (1,5 à 2,5 m hoog).  

Gezocht: pruimenboompje of appelboompje.  

Contact voor afspraken: Etienne Vanhees 0472 85 30 99 

 

Nest Akita pups  

Inlichtingen 0496 434307 

 

per jaar. 

daar moet je van genieten, want je bent samen met elkaar! 
Het is de maand december, 

 

De tijd van de kerstboom, van de lichtjes, met slingers en ballen. 

Het is de maand december, 

Gezellig kerst vieren met zijn allen. 

Leuke muziek, en een gezellige sfeer, elk jaar weer. 

Met familie en vrienden om je heen, ben je met kerstmis niet alleen. 

Denken aan mensen die van jou heen zijn gegaan,  

Die zullen met kerst als een engeltje op je schouder staan. 

Het is de maand december, de tijd van Sinterklaas,  

Kerst en oud en nieuw. 

De tijd van vuurwerk, lekker eten, en koud weer,  

maar ach, het is de maand december weer. 

Samen knus op de bank met een warme chocomelk in de hand,  

en kransjes erbij, één voor jou en één voor mij. 

Samen zijn met wie je liefhebt. 

Want kerstmis is maar één keer per jaar. 

Daar moet je van genieten, want je bent samen met elkaar! 

DE TUIN BESCHERMEN TEGEN DE WINTERKOU 

 

• Zet planten in pot dicht bij elkaar én dicht tegen 

een muur om ze te beschermen tegen de wind. Wikkel er 

eventueel wat vliesdoek omheen of pak de pot in 

met isolatiemateriaal.  

Let er op dat de bladeren kunnen blijven ademen! 

• Winterharde planten die in de grond blijven zitten, kun je 

extra beschermen met stro of bladeren. 

• Buitenkranen en afvoeren kun je bedekken met een oude 

doek of plastic. Laat je tuinslang volledig leeglopen en rol 

ze op zodat ze niet kapotvriest. 

Haal de schaaltjes weg onder je potten die buiten staan. Want 

niet de vorst, maar het overtollige water is de grootste oorzaak 

waarom je planten de winter niet overleven. 

HELP DE DIEREN IN JE TUIN 

Hang vetbollen, nestkastjes en andere hulpmiddelen om 

tuinvogels de winter door te helpen.  

 

ZORG VOOR JE KAMERPLANTEN 

• Verlucht je huis wanneer de buitentemperatuur mild is. 

• Stop met het besproeien van vetplanten en cactussen. 

• Besprenkel andere planten zeer matig. 

Besproei orchideeën regelmatig om het gebrek aan vocht te 

compenseren en dompel de potten één keer per maand in een 

bakje lauw water. 

EN OOK NOG DIT: 

De winter is de ideale periode om (fruit-)bomen, struiken of 

rozen aan te planten, want de meeste soorten zijn dan in rust. 

Let er wel op dat het niet vriest op de dag van het aanplanten, 

of kort daarna. Hou dus de weersvoorspelling in de gaten, zodat 

je tuin ook in december mooi blijft. 


