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BESTELLINGEN 

Zadenlijst 

Het is nog maar net winter, maar 

toch hebben we al ideeën voor 

een mooie tuin in de zomer vol 

lekkere zelf gekweekte groenten. 

Het is nu tijd om aan de groenten 

te denken die we willen kweken 

in onze tuin. Deze maand is er de bestellijst bij voor de aankoop 

van zaden. 

Betalen bij voorkeur op BE 90 7351 1911 0732 van TUINHIER 

KOERSEL met in de mededeling “je naam” en “bestelling 

zaden”. 

Veel zaaigenot! 

Bewortelde stekken, quickcellen  en aardappelen 

Voor de bestellingen van bewortelde stekken en quickcellen  
hebben we nog even tijd.  

Die bestellijst en die 
van pootaardappelen 
verschijnen in de 
volgende publicatie. 

Onze groepsreis in 2023: HET KAN WEER. 

Net voor de deadline voor deze publicatie ontvingen we van de 

busmaatschappij de informatie over de reis met  

Tuinhier Koersel naar BAD HARZBURG In Duitsland van  

13-16 aug. 2023.  

Schrijf je snel in, de eerste 50 ingeschreven deelnemers kunnen 

mee.  
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Januari 2023 

 

Kerst- en nieuwjaarswensen  

2022 is bijna voorbij. Een jaar waar we met Tuinhier Koersel tevreden 

op terugkijken. Het was een jaar waarin we terug mochten 

samenkomen: terug naar de lessen op zondag, samen aankopen 

doen, wandelen, fietsen, feesten. We hebben er met zijn allen van 

genoten. Het was elke samenkomst weer fijn om met tuinliefhebbers 

te praten over alles wat hen bezighoudt. Als we terugkijken op 2022 

zijn er ook weer zaken die niet zo aangenaam waren. Zo moesten we 

afscheid  nemen van actieve medewerkers bij het bestuur, ook enkele 

leden zijn overleden. We zullen ze blijven missen. Andere leden zijn 

verhuisd en moesten hun tuin en hobby achterlaten.  

Anderzijds mochten we een 20-tal nieuwe leden verwelkomen in onze 

vereniging. 20 mensen die aantonen dat er een toekomst is voor een 

vereniging die de natuur belangrijk vindt. De natuur in onze eigen tuin 

in de eerste plaats. En als het daar in orde is, dan wordt heel de 

natuur wat beter…Ook ons bestuur werd uitgebreid met twee leden: 

Jos en Joeri. Voor 2023 staan er weer nieuwe lessen en uitstappen 

op het programma.  

En eindelijk kunnen we er weer voor een groepsreis op uit. De info 

vinden jullie in bijlages. Op naar het mooie Harzgebergte!! 
 

Graag wil ik jullie in naam van het voltallig bestuursteam een hoopvol 

en vreugdevol 2023 toewensen.  

Ik hoop dat we elkaar vaak zullen zien op onze activiteiten en feesten. 

En laat ons dat om te beginnen al doen op de receptie van zaterdag 7 

januari aanstaande. We verwelkomen IEDER lid, samen met 

familieleden. Een fijne Kerst en een gelukkig 2023. 

Etienne Vanhees   

januari 
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In januari is de tuin in rust maar er zijn heel vaak vorstvrije 

periodes waarin je wel vanalles kunt doen in de tuin. 

 Het is geen echt geschikte periode voor grond- en plantwerk omdat 

de grond al behoorlijk koud is. Breng mulch aan boven de wortels 

van fruitbomen. Dat is sowieso goed voor de voeding van de bomen, 

maar het voorkomt ook dat de grond boven de wortels te veel 

dichtslaat. Dek zogenaamde ‘boomspiegels’ (open grond rond de 

stammen bij bomen die in een grasmat groeien) nu zeker af met 

mulch. Mulch kan compost zijn, oude verteerde stalmest, potgrond of 

iets dergelijks. Wanneer je in deze periode de composthoop of -bak 

omzet (even de inhoud eruit en in omgekeerde volgorde weer 

opslaan) is het voldoende.  

Knopvraat door tuinvogels. Geef de vogels niet alleen droog brood. 

Daar zitten te weinig vitamines en in de meeste gevallen te veel 

zouten in. De vitamines gaan ze ergens anders zoeken, bijvoorbeeld 

in de knoppen van struiken (met name forsythia, gele krokussen en 

fruitgewassen zijn favoriet). Dat geeft soms flinke knopvraatschade 

omdat de voerplek veel vogels aantrekt die dus ook in de directe 

omgeving vitamines gaan bemachtigen. Geef daarom zo gevarieerd 

mogelijk voer, met (ongebrande) pinda’s, vetbollen, allerlei soorten 

zaden, stukjes fruit enz. Vogelpindakaas is ook prima, omdat daar 

geen zout in zit. Met gevarieerd voer zal de vraatschade meteen een 

stuk minder zijn.  

Bramen opschonen en aanbinden. Anders dan bij frambozen, 

sterven bramentakken niet af nadat ze vrucht hebben gedragen. 

Bramen dragen vrucht aan het blijvend meerjarig hout, zoals dat heet. 

Dat betekent dat een braamstruik steeds meer takken vormt die (oud 

en nieuw) door elkaar heen gaan groeien en een enorme warboel 

kunnen vormen. Snoeien, leiden en aanbinden is het devies. Ook 

omdat bramen aan jongere takken beter de vruchten dragen. Haal al 

het oude en dode hout daarom weg en bind de nieuwe takken tegen 

een klim‘rek’ aan. Dan zijn de vruchten straks ook veel makkelijker te 

plukken. Heb je weinig oppervlak voor de lange takken ter 

beschikking, bind ze dan rondgebogen aan. Dat scheelt echt veel 

ruimte.  
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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 op Franse schors. 

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 

    

Bij vertoon van de lidkaart 

10 % korting 

LAENEN PATRICK 

Violen, éénjarige zomerbloemen, 

kuipplanten, chrysanten 

Valentijnstraat 46  

3582 Stal-Koersel  

GSM : 0473-405225 

  Je kan korting bekomen van 5 % bij 

aankoop van gereedschap en     

machines 

Kevin Coenen  

Laakstraat 72 3582 Koersel 

+32 492 83 35 06  

info@tuinmachinescoenen.be 

Openingsuren 

Maandag: Gesloten 

Dinsdag – vrijdag: 09:00 – 18:00 

Zaterdag: 09:00 – 15:00 

tel:+32492833506
mailto:info@tuinmachinescoenen.be
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De Mulder 

Geeft 10% korting voor meststoffen, sproeistoffen en zaden bij  

voorleggen van uw lidkaart. 

Verder kan u daar 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 
Rechtestraat 4 
3582 Koersel 
Tel: 0471/61 97 07 

Kortingen 2023 

Bij de volgende handelaars krijg je kortingen. 

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

Tuinhier lidkaart 2023 samen met je identiteitskaart te tonen. 

Bij moestuinweetjes  
 

Leden van Tuinhier Koersel krijgen in de 

webwinkel een korting . 

Daarvoor ga je naar de website   

https://www.moestuinweetjes.com/

winkel 

Je vult je bestelling in en vermeldt bij kortingen  
thkoersel10 : 10% korting op materiaal 

thkoersel15 : 15 % op pootgoed en planten 

thkoersel 20 : 20% op zaden 

Deze codes voor verenigingen lopen tot 31/01/2023 !! 
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Wanneer je favoriete tuinplant plots onkruid wordt!! 
 

Het gebeurt zonder dat we er erg in hebben. Nieuw onkruid verschijnt  

in je tuin. Dat kan door planten te kopen in potten waar onkruidzaden 

in zitten. Door compost te gebruiken die niet goed verwerkt werd en 

met onkruidzaad en al geleverd wordt. Soms doordat bloemen en 

planten zichzelf geweldig gaan uitzaaien in het tuinpad of die dan  

ondergronds gaan woekeren tot bij de buren. 

De omvang van het probleem is niet altijd voorspelbaar. Want een 

plant die amok maakt in jouw tuin, doet dat misschien niet in 

andermans tuin, omdat de bodemtoestand en de zoninval anders is. 
 

Wild versus gecultiveerd. 
 

Wilde planten hebben een generatielange training achter de rug. De 

'survival of the fittest' is die bekende uitspraak, die zeker op wilde 

planten van toepassing is. Door hun natuurlijke selectie zijn de 

planten die vandaag je tuin teisteren zodanig ingesteld dat ze zeer 

competitief zijn: snel groeien, snel kiemen, snel tot zaad komen, 

massaal zaaizaden verspreiden, ondergrondse netwerken vormen 

van wortels en uitlopers. Alle technieken die een plant ook maar kan 

ter beschikking hebben, zitten vervat in een wilde plant. Er is maar 

één doel: verspreiden en vermeerderen. Er goed uitzien is van 

generlei tel bij deze planten. 

Daar kan geen gecultiveerde zonnehoed tegenop. Of een slaplantje. 

Want die zijn door de mens geselecteerd en verbeterd om ons andere 

genoegens te brengen: een mooie bloemkleur, een grote bloem, veel 

bloemen, weinig ziekten, een speciaal blad, een geur, sappig blad om 

op te eten, dikke vruchten die lekker smaken. 
 

Elk nadeel heeft zijn voordeel 
 

Als de valeriaan, vingerhoedskruid, helleborus of scabiosa zich weer 

eens kwistig uitgezaaid hebben in het tuinpad of de border kan je ze 

verhuizen naar een andere plek waar nog een gat is in die border. 

Ruilen met buren of weggeven aan ieder die ze wil hebben. Dat is de 

plezante kant van het verhaal. Anders wordt het wieden en trekken. 

Om te beletten dat je eigen tuinplanten oorzaak zijn van ongewenste 

zaailingen moet je tijdig de uitgebloeide bloemen afknippen. Dat 

principe past wel niet zo goed in een natuurlijke tuin, maar sommige 

planten hou je beter in de hand. Jammer, want sommige zaaddozen 

zijn zo mooi in de tuin en nuttig als voedselbron voor vogels.   
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Tuintips voor de winter  

De winter kent meestal stille maanden in onze tuin. Veel 

oogsten en zaaien doen we niet meer. Het is alsof onze (moes-

)tuin samen met enkele diertjes even in winterslaap gaat. 

Uiteraard wil dat niet zeggen dat we niets meer kunnen doen. 

Zolang het niet vriest kunnen bomen en struiken prima worden 

geplant. We geven je enkele tuintips mee voor de winter.  

De wortelen zogen zich vol en kunnen deze maand van het 

veld gehaald worden om in substraatlagen in een bak op een 

vorstvrije plek te bewaren voor consumptie wanneer nodig. De 

schorseneren mogen ter plekke buiten blijven staan.  

Wie ze allemaal ineens opgraaft, kan ze in inmaakpotten 

wecken of steriliseren.  

Voeder de vogels in je tuin 

De winter is de meest aangewezen periode om de vogels in je 

tuin te voederen. Insecten verdwijnen onder de grond. Bessen 

zijn geplukt. Regen en sneeuw maken het moeilijk om zaden te 

vinden. Bovendien zijn de dagen korter en is er dus minder tijd 

om voedsel te zoeken. Onze tuinvrienden vinden een pak 

minder voedsel, terwijl ze nu juist extra veel energie nodig 

hebben om hun lichaamstemperatuur op peil te houden. Van 

december tot april voorzie je vetrijke producten (vetbollen, 

pindaslingers, pindakaas, halve kokosnoten …) en mag je 

voedertafel goed gevuld zijn.  
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Kerstwens 

We hebben 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!  

Laten we het nieuwe jaar welkom heten, fris en nieuw. 

Laat ons genieten van elk moment dat het met zich meebrengt. 

Laten we vieren dat het nieuwe jaar eraan komt!  

ZALIG KERSTFEEST 

!!!!!Samenaankoop mazout!!!!! 

Begin 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. Vul hierop je 

aantal liters in en geef dit direct af aan onze verantwoordelijke 

voor de mazout, Marc Wuyts, Pastorijstraat  21 in KOERSEL of 

bij War Convents Kampweg 118 in STAL. 

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

bestuursleden terecht. 

https://wxpdvx.clicks.mlsend.com/te/cl/eyJ2Ijoie1wiYVwiOjEwMzM2MSxcImxcIjo3NDQ1NTM3OTE4NjAyNjEzMCxcInJcIjo3NDQ1NTM5MjM0NTY1NTIzMX0iLCJzIjoiYzdhODQxOWJkYWNkY2ZhZiJ9

