
Dauwwandeling 6 juni 2021. 
 
Met een twintigtal leden waren we ’s morgens vroeg 
samengekomen aan DE WATERSNIP in Koersel. Stipt om 7 
uur, bij prachtig wandelweer, verwelkomde de gids ons in de 
vallei van de Zwarte Beek.  
Het werd een wandeling met veel informatie. Chris is dan ook 
een ervaren gids die al heel zijn leven begaan is met natuur, 
planten, dieren enz. Telkens weer verraste hij ons met 
informatie over de vogels, planten en dieren, waar we er anders 
waarschijnlijk aan voorbij gelopen waren. Voortdurend weer liet 
hij ons luisteren naar de prachtige zang van de vogels. 
Onnoemelijk veel mooie en unieke soorten vliegen er rond in 
deze omgeving.  
Via het “plankenpad” kwamen we dan letterlijk boven op de 
veenlaag te staan die in de vallei door de jaren heen gevormd 
is. Gevaarlijk voor wie het niet kent en van het pad afdwaalt, 
een plek met prachtige gewassen en bloemen voor wie om zich 
heen kijkt. Enkele broedplaatsen van de watersnip maken deze 
plaats uniek. Steeds meer studies tonen het belang van grote 
veengebieden aan voor zowel de CO₂-captatie als voor het 
waterbeheer. Chris vertelde ook over de vispopulatie in de 
beek, uniek in Europa… 
Het werd een zeer interessante voormiddag, stipt afgesloten om 
9.30 uur. Koersel bezit een uniek, waardevol natuurgebied 
waarin we zomaar 
mogen genieten van het 
mooie van de natuur. 
Het is wel duidelijk dat 
het in stand houden van 
deze biotopen veel 
energie en mensen 
nodig heeft. Natuurpunt 
is hier dagdagelijks mee 
bezig. Hopelijk vinden 
zij voldoende 
medestanders om deze 
opdrachten mee op te 
nemen. 

FIJNE VAKANTIE 

Juli en augustus zijn 

voor heel veel mensen toch wel fijn  

men gaat naar een of ander oord 

of brengt zijn tijd weer door aan boord 

wat, hoe of waar dat dan ook zij 

het maakt een mens vrolijk en blij 

vakantie dat wil iedereen 

met veel gezelligheid om zich heen 

maar ook met ruimte en met rust 

zodat de stress wordt uitgeblust 

en aan het einde van zo’n tijd 

is iedereen zijn ritme kwijt 

men zoekt weer regelmaat alom 

en kijkt eventjes tevreden om 

zo gaat ieder weer naar huis 

nog even en men is weer thuis 

de plek waar men zich prettig voelt 

daar is ons huis toch voor bedoeld 

waarvan we zeggen, ja toch hier 

ben ik echt thuis met veel plezier. 



Tuinwerkzaamheden in juli 
Siertuin - plantenborders 
Wie zijn hagen voor de langste dag nog niet heeft geschoren kan dit 
ook nu nog goed doen. De meeste haagplanten krijgen nu hun 
tweede groeischeut waardoor ze zich nog snel kunnen herstellen. 
De ligusterhaag kan terug een snoeibeurt gebruiken. Door te snoeien 
dwing je de plant om zich terug te vertakken. Hoe vaker je een haag 
knipt, hoe bossiger deze wordt waardoor je meer privacy bekomt.  
Snoei de groene takken weg bij bontbladige heesters of bomen, ze 
gaan anders spoedig de planten overheersen. 
Hakken en wieden zal men niemand verbieden. 
Verwijder de uitgebloeide bloemen, zodat de planten langer 
doorbloeien en de border mooier oogt. Verzamelen van zaden. 
Vergeet uw borders niet te bemesten. Je planten kunnen nu wat extra 
voedsel goed gebruiken! Door regen en wind omgevallen planten 
steunen met bamboestokken of rijshout. 
Moestuin: 
Zaaien van snel groeiende en vorstbestendige groenten zoals 
winteruien, herfstandijvie, pastinaak, groenlof en roodlof, 
veldsla, winterpostelein, radijsjes, worteltjes, Chinese kool, tuinrapen, 
herfstbloemkool, stamslabomen, struikbonen, kervel, knolvenkel, 
knolrapen, kropsla, peterselie, winterprei, rode biet, spinazie, 
winterrammenas. 
De tomaten die buiten groeien mag je toppen nadat ze vier 
vruchttrossen hebben gevormd. Nijp de planten in tot één blad boven 
de vierde tros. Om mooie grote vruchten te bekomen, kun je 
bijmesten met een meststof met een hoog kaligehalte. Blijf de planten 
ook dieven. Wees alert voor de tomatenziekte en de aardappelziekte. 
De bladeren krijgen roestbruine vlekken en worden vervolgens zwart 
en sterven af. Aangetaste tomatenplanten gooi je weg en bij 
aardappelplanten verwijder je de bovengrondse delen zodat je de 
knollen later nog kan oogsten. 
De groenten groeien goed, maar ook het onkruid groeit zeer snel. 
Regelmatig wieden en schoffelen zal nodig zijn. 
Stoksnijbonen en pronkbonen mag je toppen van zodra ze de top van 
hun stokken bereiken. Door de top uit te nijpen zullen de planten 
meer zijscheuten produceren waardoor je een betere oogst bekomt. 
Oogsten van de plukrijpe groenten zoals knoflook, uien, artisjokken,... 
Laat aardappelen na het rooien nog enkele uren in de tuin drogen 
vooraleer ze naar binnen te brengen. 
Laat courgettes niet langer worden dan ± 20 cm. Grotere exemplaren 
smaken minder lekker en zorgen ervoor dat de plant uitgeput geraakt. 

OPNIEUW SAMENKOMEN MET TUINHIER 

(we kijken er naar uit) 

De coronamaatregelen die sinds 27 juni verder versoepelingen 
mogelijk maken, zorgen er voor dat we weer kunnen 
samenkomen in een leslokaal of feestzaal.                     
Bovendien zal in het najaar de nieuwe feestzaal “COR” open 
zijn voor het publiek om er samenkomsten in te organiseren.  

Onze voordrachten/lessen/bloemschikken zullen kunnen 
doorgaan omdat we telkens de social distancing kunnen 
garanderen. We zullen in de publicaties vermelden welke regels 
er eventueel nog gevolgd moeten worden bij elke activiteit.  

Wij hebben met het bestuur de nodige reservaties van de zalen 
en lokalen gedaan. We hopen dat jullie ook opnieuw massaal 
aanwezig gaan zijn op de bijeenkomsten van TUINHIER. 

Na anderhalf jaar kunnen we dus onderstaande data met stip 
aankruisen in onze agenda’s: 
 

Volgende activiteiten staan nog op ons programma in 2021: 
 

12 september  09.30 u  Bijen, nuttige en nodige insecten. 

27 september    Het bloemschikken herbegint.  

September   Verdeling potgrond 

30 oktober 18.30 u Ledenfeest  in de nieuwe zaal Cor 

            “IEDEREEN WELKOM” 

Oktober    Verdeling kalkmeststoffen 

21 november  09.30 u  Kookles:  Maurice Schreurs 

November    Verdeling witloofwortels 

12 december 09.30 u Orchideeën       Paul  Noben 

(Dit alles zoals de coronamaatregelen het momenteel toelaten.) 

Fietstocht van 20 juni 

Door het aangekondigde slechte weer is onze fietstocht naar  

Labiomista niet doorgegaan. 


