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 Aardappelen   (NIEUW) 
 

Reeds enkele eeuwen zijn wij in Europa als voedsel aangewezen op 
‘de patat’. 

Geen patatten, gene middag….. Men probeert de laatste 50 jaren ons 
te oriënteren naar allerhande soorten brood, rijst, pasta, zaden en 
andere surrogaten voor onze nationale trots. Niks beter voor mij dan 
patatten, in welke vorm dan ook… 

Wat is er leuker:  Eind juni de vroegste patatjes vers uit de tuin op uw 
bord of in de donkere winterdagen een mandje eigen gekweekte 
knollen in  een heerlijke stamppot. 

Keuzestress 

Er zijn honderden soorten aardappelen, vele variëteiten met allemaal 
hun specifieke kenmerken. 

Ze worden gekweekt in functie van de bodem, de groeitijd, 
vatbaarheid voor ziekten, industriële toepassingen, vorm, kleur, 
kwetsbaarheid, bewaartijd en………. DE SMAAK. 
 

Ik plant de aardappelen altijd pas na 15 april omwille van de 
vriesnachten midden mei… 

Geen vers mest, alleen voldoende patentkali inwerken in de bodem. 

Ik plant om de 3 jaren aardappelen op hetzelfde perceel. 

Ik moet zelden sproeien tegen de aardappelziekte. Water geven doe 
ik ’s morgens heel vroeg, zodat de planten in de voormiddag al 
kunnen opdrogen.  

De laatste twee jaren heb ik telkens ongeveer 5 coloradokevers 
“geplukt”. 

Vroege aardappelen rooi ik als ik ze nodig heb, zelfs met groen loof. 
Bij de middelvroege en late aardappelen laat ik het loof helemaal 
verdrogen en late aardappelen rooi ik pas in september of later. In de 
grond bewaren ze redelijk koel tijdens de hete zomerdagen… 

En ze bewaren beter in de winter. 

We hebben enkele variëteiten voor u uitgekozen die we ooit geplant 
hebben in onze Koerselse 
zandgrond…… met wisselend 
succes. 

 

Op bijgevoegde bestelbon vinden 
jullie de variëteiten die we jullie willen 
aanbieden. 
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Januari 2021 

 

EEN ZALIGE KERST EN GELUKKIG NIEUWJAAR 
 

Dit is alweer de laatste publicatie van dit jaar. Wat is een jaar toch 
vlug voorbij! Maar stiekem ben ik daar nu niet echt rouwig om. 
2020 . . . We zijn er bijna vanaf, want we zijn het met zijn allen meer 
dan beu. Een jaar dat er zo veel fout ging en we als vereniging zo 
goed als niets meer mochten organiseren. 
Nu zou het verkeerd zijn  om alleen maar terug te kijken naar alle 
ongemakken en beperkingen die we door het virus ondervonden bij 
Tuinhier. 
Laat ons proberen positief te blijven en blij te zijn met wat we wel nog 
samen konden doen. 
In het voorjaar mochten we nog samen mazout aankopen. Ook ging 
de samenaankoop van kalkmeststoffen, quickcellen en vroege 
groenten redelijk normaal door. 
Daarna hebben we, in moeilijkere omstandigheden, toch nog de 
potgrond, meststoffen en witloofwortelen kunnen verdelen. 
En jullie hebben je lidgeld betaald via een overschrijving. Hadden de 
coronarichtlijnen ons daar niet toe gedwongen, dan hadden we met 
ons bestuur daar nooit aan durven beginnen. 
Bedenk dat 2021 alleen maar beter kan zijn. Misschien zullen we in 
het begin van het jaar nog activiteiten moeten aanpassen. Maar we 
kijken al reikhalzend uit  naar het moment dat er voldoende mensen 
ingeënt zijn om ons normale leven terug te hervatten.  
En ik ben er zeker van dat we dan dubbel zoveel plezier gaan hebben 
om samen te komen. 
Want, pas  als je moet missen wat vanzelfsprekend leek, ga je het 
later meer op prijs stellen. 
Als binnenkort het sneeuwklokje en alle andere bloembollen weer 
gaan bloeien en de dagen beginnen te lengen, geniet er dan van.  
Laat de moed niet zakken. Sla binnenkort de bladzijde 2020 om! 
2021 wordt beter! 
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Bestelling zaden 
 

De leverancier, die ons via Ferdinand Diepvens al jaren de 
zaden levert, is er mee gestopt. Daarom moesten we op zoek 
naar een nieuwe zaadleverancier. 
De Groenmeester die nu volledig overgeschakeld is naar een 
digitale winkel wil ons uit de nood helpen. Hij bezorgde ons de 
lijst van de producten waarop hij een fikse korting geeft. 
Om de papierberg te verkleinen, hebben we voor de leden die 
niet langs de computer willen of kunnen bestellen een verkorte 
versie van de bestellijst gemaakt met enkel de zadenlijst. De 
leden die de vorige jaren zaden bestelden, krijgen deze lijst bij 
deze publicatie. 
Andere leden die ook liever deze lijst op papier invullen, kunnen 
die vragen aan hun bestuurslid of bode.. Breng deze binnen bij 
één van de bestuursleden vóór  10 januari 2021. 
 

Info voor leden die invullen op papier: De leden die invullen 
op papier dienen enkel het laatste blad te bezorgen aan een 
bestuurslid. Op dit blad staan alle gegevens van het lid en zijn/
haar bestelling. Door die lijst in te vullen kan hij/zij zelf 
berekenen hoeveel hij/zij zal moeten betalen.  
 

Info voor leden die invullen op de computer (via Excel): De 
leden die het document invullen op de computer kunnen 
eenvoudig hun gegevens en de gewenste aantallen invullen in 
het formulier. Achter ieder product staat een vraagteken. 
Wanneer je hierop klikt, word je doorverwezen naar de website, 
waar je meer informatie vindt. Het totaalbedrag wordt 
automatisch berekend rechtsboven op de eerste pagina. Je 
moet voor de rest niets doen. Het ingevulde document moet je 
niet uitprinten. Dit spaart weer wat bomen. Je kan alles via mail 
bezorgen aan: maurice.schevernels@telenet.be 
 

Belangrijk bericht aan alle leden: 
Beschik je over een computer stuur dan je email-adres naar:  
martin.carmans@telenet.be.  Zodat we in het vervolg, als het 
om grote hoeveelheden papier gaat, zoals nu met de zadenlijst, 
deze kunnen doorsturen via mail. 
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Euro Compost 

 

Geerkens Bio & Garden Products bvba  

tel: 011/ 60.53.30. 

Wij beschikken over een uitgebreid aanbod aan  

bodemafdeksnippers en boomschors uit onze  

eigen productie waardoor de kwaliteit  

steeds gewaarborgd blijft. 

De leden van Tuinhier Koersel krijgen ook dit jaar  

weer een korting van 10% op al onze artikelen. 

Niet cumuleerbaar met andere kortingen. 

Daarvoor moeten zij zich kenbaar maken vóór de  

bestellingen en vóór de betaling. 

Indien je dit niet doet, ontvang je GEEN korting. 

Bodembedekkers. 

Bodemverbeteraars. 

Tuingrond en teelaarde. 

Europark 1603 Houthalen 

Voor  info zie website : http://www.eurocompost.be/producten/ 

    

Bij vertoon van de lidkaart 

10 % korting 

LAENEN PATRICK 

violen 

éénjarige zomerbloemen 

kuipplanten 

chrysanten 

 

Valentijnstraat 46  

3582 Stal-Koersel  

GSM : 0473-405225 
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De Mulder 

Geeft 10% korting voor meststoffen, sproeistoffen en zaden bij  

voorleggen van uw lidkaart. 

Verder kan u bij ons steeds terecht voor:  

 Meer dan 20 soorten meel 

 Pellets 

 Groot assortiment dierenvoeding 

 Industriële javel 

 Legkippen 

 Last van onkruid in gazon en paden ,vraag hier info. 
 

Dinsdag Sluitingsdag 
 

E-mail: BennyLaenen@hotmail.com 

www.demulderkoersel.be 

Rechte straat 4 

3582 Koersel 

Tel: 0471/61 97 07 

Kortingen 2021 

Bij de volgende handelaars en firma’s krijg je kortingen. 

Bij aankomst of voor de betaling maak je je kenbaar door je  

Tuinhier lidkaart 2021 samen met je identiteitskaart te tonen. 

De Groenmeester stopt met zijn win-

kel in Beringen (Koerselsesteenweg)

en levert enkel nog via zijn website. 

Leden van Tuinhier Koersel krijgen in 

de webwinkel een korting van 5%. 

Daarvoor ga je naar de website   

https://www.moestuinweetjes.com/

winkel 

Je vult je bestelling in en vermeldt bij kortingen “Tuinhier2021”. 
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Recept voor soep van de Yacon (zoete aardappel) 

 Recept 
 

Pel de ui en knoflook en snipper fijn. Neem een grote pot, giet 
er wat olijfolie in en stoof de ui en knoflook glazig gedurende  
5 minuten. 
Snijd van 1 yacon enkele flinterdunne plakjes met de mandoline 
en houd apart. Schil de yacons en aardappelen, snijd in grove 
stukken en voeg bij de ui. Stoof nog 5 à 10 min verder. 
Giet water bij de groenten tot ze onder staan. 
Maak het kruidentuiltje en voeg deze samen met het 
komijnpoeder en de groentebouillonpasta bij de soep. Kook 30 
minuten. De yacon moet echt zacht zijn. 
Verwijder het kruidentuiltje en mix de soep glad. Voeg er de 
melk bij en mix nogmaals. 
Dep de flinterdunne plakjes yacon droog en frituur ze in wat 
olijfolie tot ze krokant zijn. Haal uit de friteuse of de pan en laat 
uitlekken op een vel keukenpapier. 

Heb je geen friteuse? Dep de yaconschijfjes droog met 
keukenrol en leg ze op een met bakpapier beklede bakplaats. 
Bedruppel met olijfolie en kruid met peper en zout. Plaats in de 
oven onder de grill en bak krokant. Breng de soep verder op 
smaak met peper en zout en werk af met chilivlokken, koriander 
en geroosterde pijnboompitten.  
Smakelijk! 

Ingrediënten 
 

700 g yacon-wortelen 
2 aardappelen 
2 grote witte uien 
2 teentjes knoflook 
1 kl komijnpoeder 
8 dl water 
2 dl melk 
1 kl groentebouillon (pasta) 
2 el olijfolie + ½ dl om te frituren 
peper van de molen en zout 

Kruidentuiltje: 
 

5 takjes peterselie 
2 takjes tijm 
1 blaadje laurier 
Keukentouw 

 
Afwerking: 
 

1 kl chilivlokken 
enkele takjes koriander 
2 el pijnboompitten 
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!!!!!Samenaankoop mazout!!!!! 

Rond 5 januari krijgt elk lid weer een bestelbrief in de bus met 

daarop de prijs en de leverancier van de mazout. 

De leveringen gebeuren vanaf half januari 

Dit is de enige en definitieve inschrijving waarop je het 

aantal liters invult en die je direct bij onze verantwoordelijke 

voor de mazout, FELICIEN CEUNEN STEENOVENSTRAAT 65  

binnenbrengt of bij Louis Verbeeck Poststraat 14. 

Indien je hierover nog vragen hebt, kan je steeds bij één van de 

bestuursleden terecht. 

Bestellijsten 

Dit jaar kan je ook weer zaden bestellen via Tuinhier. 

Bijgevoegd vind je de bestellijsten voor de zaden. Breng deze 

binnen bij één van de bestuursleden vóór  10 januari 2021. 

Volgende maand krijg je de bestellijsten voor onze vroege 

groenten, potgrond, bewortelde stekken en quickcellen en  

de lijst met meststoffen samengesteld door TuinHier Koersel. 

Kerstwens 

 Ik heb een wens voor iedereen, 

een mooie kerst met lieve mensen om je heen. 

Mensen die van je houden om wie je bent, 

en in wie je misschien een stukje van jezelf herkent. 

Laat merken dat je om die mensen geeft, 

dat je samen met hen iets moois beleeft. 

Geniet van de warmte die dit alles brengen kan, 

en maak er een gezellig en fijn 

kerstfeest van!  
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Januari: wat moet er deze maand gebeuren in de tuin?  
 

Het nieuwe jaar is begonnen. Koning winter zit nog steevast op 

zijn troon maar dat wil niet zeggen dat er in de tuin geen werk 

meer is. Wij lijsten de tuinklusjes even voor je op! 

Denk eraan niet over het gras te lopen wanneer het vriest. 

Hierdoor ontstaan gele plekken. 

Het gazon maaien is niet je favoriete klusje? Goed nieuws, de 

grasmaaier mag nog even blijven staan. 

Wat extra kalk op het gazon kan zeker geen kwaad! 

Waterplassen op je gazon? Belucht het voorzichtig met een 

prikrol voor een betere waterafvoer. 

Onkruid kun je wieden als het niet vriest. 

In januari kan het stevig waaien. Bind jonge bomen en heesters 

aan zodat ze niet kunnen omwaaien. 

Verwijder dode en zieke takken van struiken en bomen. 

Heeft het gesneeuwd? Schud tijdig aan doorhangende takken 

zodat ze niet afbreken. 

Bladverliezende struiken en bomen kun je nu aanplanten. 

Snoei voor de allerlaatste keer je druivelaar. 

Heb je wintergroenten in je moestuin staan? Dan is het tijd om 

te oogsten. Tip: spruiten, winterprei, knolrapen, schorseneren 

en pastinaken zijn het lekkerst wanneer je ze oogst nadat het 

enkele dagen flink gevroren heeft. 

Bij zacht weer kun je de moestuinbedden omspitten en 

bemesten met organische mest. 

Zet de composthoop nog eens om zodat hij los en luchtig is. Zo 

heb je in het voorjaar genoeg mest. 

Vergeet zeker niet je groentezaden voor dit jaar te bestellen. 

Maak je gereedschap schoon en slijp het indien nodig. Zo ben 

je helemaal klaar voor het nieuwe tuinseizoen. 


