
 

 

    

 

 

              Wij wensen u een Gelukkig  Nieuwjaar  vol  vrede en geluk 

                              Zo alleen kan 2018  niet meer stuk 

                                 

14 januari: 

Wij verwelkomen het nieuwe tuinjaar 2018  met een hapje en een drankje en brengen onze beste wensen over aan alle leden 
van “ TUINHIERHASSELT” , dit doen we samen met onze spreker  Dhr. Marc Vanholst die voor ons een boeiend thema 
naar voor brengt  “ Grote en kleine dieren / insecten in de tuin”. 

Uiteraard zijn alle leden van onze vereniging hartelijk welkom 

 

11 februari: 

Onderhouds vriendelijke tuin:  Dit is een  thema waar nog al veel over geproken wordt maar nog te weinig is van geweten, 
daar zal onze spreker van dienst  Dhr. Marc Vanholst ons heel wat  info over verschaffen. 

Grote en kleine tuinen met minder werk blijft toch een zeer interessante uitdaging. 

 

                          

Horta - Martens 

     Uw partner voor tuin en dier 

         Zolderse Kiezel 64 

            3511 Kuringen 

              kuringen@horta.org   

                Tel: 011/250825 

     

   Plantencentrum  

       Vanstraelen - Priori 

           Diepenbekerweg 51 

                    3500   Hasselt 

                       Tel: 011 / 24 11 00 

 

 

Abonnementen: 

*   Tuinhiermagazine + tuinhierhasselt nieuwsbrief                      20 euro 

     In verband met een hogere bijdrage op het tuinmagazine “Tuinhier” zijn we ook genoodzaakt de  

     bloemschik cursus bijdrage te verhogen naar 60 € 

*   Bloemschik cursus voor 10 lessen, vanaf september     60 €    euro 

*   Tuinhierhasselt rekeningnummer:      BE64 0011 0792 9552 

     Bij bankverrichtingen steeds vermelden TUINHIERHASSELT 

     

Ter informatie: We hebben een vriendelijke mijnheer gevonden uit Hasselt die onze website langzaam   maar heel zeker van 
een nieuw  jasje en tintje gaat voorzien met meer info over tuin perikelen. 

Toch even een kijkje nemen op onze website:    www tuinhierhasselt.com 

 

  Tuinhier  Hasselt 
     Nieuwsbrief 
       Jan –Febru  2018 
     



 

  Contact bestuur : website: www.Tuinhierhasselt.com 

 

Voorzitter:        Vanaken Marleen 011 / 236962 gerda.vanaken@skynet.be 

Secretaris : Hauben Jos                    011 / 823418   jos.hauben@skynet.be 

 Vanholst Marc                                  011 / 210147   marc.vanholst@skynet.be 

                            Vanholst Maurice                             011 / 270312 vanholst.mailbox@gmail.com; 

Bloemschikken: Verwerft  Marie -Thèrése 011 / 210468 mt.verwerft@outlook.com 

 Vandickelen Marie -Thèrése 011 / 823418   mthvandickelen@gmail.com 

 

                             Bloemschik kalender voor de aankomende  maanden 

Basis Dinsdag 9     januari                 2018 Met takken en sneeuw 

 Dinsdag 6    februari                2018 Winterse harmonie 

    

Vergevorderde Dinsdag 16    januari                 2018 Ijzig koud 

 Dinsdag 13    februari               2018 Binnen is het lente 

     

Creatief Dinsdag 23    januari                2018 Ijzig koud 

 Dinsdag 20    februari               2018 Binnen is het lente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

Limburg Lavendel 

       Olmenbosstraat  25 

              3511   Stokrooie - Hasselt 

                          011 / 25 22 48 

             

                www.info@limburglavendel.be 

 
 

                   UIT SYMPATHIE         

KBC Verzekeringen 

    Gert Maes bvba 

         Grote Baan 101 

              3511 Kuringen – Hasselt 

                      Tel: 011 / 25 04 54 

        E-mail  Gert.Maes@verz.kbc.be 

    

 Verfland    

       Sint - Truidersteenweg 394 

               3500   Hasselt 

                      Gebruik de voordeelpas 

                                      www.verfland.be 

 

 

BVBA Martens-Robben 

      Bouwmaterialen 

          Stevoortsekiezel 466 

               3512 Stevoort-Hasselt 

                     Tel: 011/312207 

 

Ledenfeest 



 

Ronde houten schijf met roze pepers: 

 
Benodigdheden:    Ronde houten schijf enkele cm. Dik, koffierier, kleine oasis kransje,bonen van de christusdoorn 
( gleditsia-tria canthos ) , kussentjes mos, roze peper, lichtbol ( action ) 
Werkwijze:    Maak in het midden van de schijf een klein kransje oasis vast. Verdeel het koffie riet in een waaier over de 
schijf. Breng de bonen van de christus doorn op zelfde wijze aan in een kransje. Plaats het kussentjes mos tussen de bonen. 
Garneer rijkelijk vanuit het midden met de peper.In het midden de  kerstbal of lichtgevende bol. 

 

Isomotaart met bloemen: 

 

 

Benodigheden:    Isomotaart, eigen keus, schaal, natte oase, pollyfilla ( vuller ),witte verf, anjers,zuiderwindt lelie. 
Werkwijze:      Snij een vorm opening, eigen keus, diepte 3cm. Breng de  pollyfilla aan  en laat goed drogen. 
Verf alles wit en breng in de opening de natte oasis aan, verwerk nu de bloemen en maak de zuiderwindt lelie vast  
met een mooie sierspeld. Presenteer op een schaal. 

 

 

 



 

 

Cilinder opgebouwd tot een moderne kerstboom: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benodigdheden; 

 Isomo cilinder, bolletjes droge 
steekschuim, kerstbollen van verschillende 
grootte, sierlint, ijzeren pin, papieren 
tafelloper als bekleding voor de cilinder, 
saté stokken, droge mos, of sisal, 
lijmpistool. 

 

 

Werkwijze: 

 Beplak de cilinder met de tafelloper. Plaats 
op de cilinder het bolletje steekschuim met 
saté stokken. 
Lijm de kerst ballen op het bolletje. 
Maak de gaatjes dicht met mos of sisal. 
Werk af met sierlint en zet de cilinder op 
de ijzeren pin. Versier naar believen de 
cilinder. 

 

Conische vaas op voet 

 

Benodgdheden: 

Conische vaas, tafeldeco, tape, 

Bundeltje zilveren draadjes ( ava ) 

Kerstbal, koordje. Bloemen: rozen, anjres, 
zuiderwindt lelie, skimia en aspidistra blad. 

Werkwijze; 

Hang de kerstbal aan een koordje  

en maak vast aan de tafeldeco. 

Laat de kerstbal in de vaas zakken 

En plak de deco op de vaas vast met tape. 
Drapeer het aspidistra blad op de deco. 

Vul nu verder op met de bloemen  

En werk af met de zilveren draadjes. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                     Bloemstuk met bamboe 

 

Benodigdheden: 

Ronde schaal, krammen, oasis en een isomo taart, 

gedroogd bamboe blad, rode cornusstokjes, cordoline 
takjes, witte rozen, sierlint. 

Werkwijze: 

Wikkel elk bamboeblad rond een cornusstokje en  

vastmaken met een kram in de isomo. 

Bewerk de ganse omtrek met het bamboe blad. 

Maak nu de oase nat en leg een laag op de isomo. 

Indien je niet over bamboe blad beschikt kan je het 
vervangen door mais blad of klein aspidistra blad. Als 
de ronde af is, in de schaal plaatsen en  

de   krammetjes wegwerken met een sierlint. 

De binnenruimte opvullen met de cordolinetakjes 

en de witte rozen. 

 

             Vaasje met geript karton 

 

Benodigheden: 

Twee vaasjes, kleine stukjes natte oase, 

geript karton, lijm, sierlint, bloemen naar keuze, 
fijne groensoort. 

Werkwijze: 

Plak het karton rond de vaasjesen lijm de twee 
uiteinden aan elkaar.  

Werk af met een sierlint. 

Steek de stukjes natte oase in de vaasjes 

En maak nu met fijn groen de roosjes en de  

skimmia een klein bloemstukje. 

Werk af met een rank van klimop of wingerd. 

 



 

 

Glazen schaal met moerbei en ranonkel: 

  

 

Benodigdheden:  Rechthoekige glazen schaal met diepte in het midden, oasis, twee kleuren moerbei schors, spelden, 
aspidistra bladeren, witte ranomkels, dikke zilveren sierdraad en fijne groensoort. 
Werwijze:   Wikkel de natte oase  in folie en leg in de schaal. Drapeer de moerbeischors langs de oasis in de lengte  
van de schaal en maak hierv en daar vast met een speld. Maak de aspidistra bladeren schoon met bladglans. 
Drapeer ze nu op een speelse wijze in de oasis. Vul hier en daar de gaatjes op met wat groen en schik nu de ranonkels 
parallele tussen de bladeren tot een mooi geheel. 

 

Kader met pinusden: 

 
 
Werkwijze:    Trek met de draad een patroon van draadjes in het ijzeren frame. Bespuit het volledige frame met lijmspray. 
Dompel dan onder in de pinusnaalden. Herhaal ndit driemaal en laat goed drogen. Plaats het frame op het glazen potje. 
Maak het bolletje oasis vast boven op frame, in het midden, en versier het met de bloemen. Verwerk nu de siersprietjes. 
Overspuit alles met lijmspray en strooi de poedersneeuw over het bloemstuk en werk af met de wattenbolletjes.  

 

 

Benodigdheden:    Vierkante kader in 
metaal, vierkantig glazen potje 
eventueel met kerstbolerin. Gekleurde 
draad , lijmspray, 

pinusden, fijne siersprietjes ( AVA ) 
een klein oase bolletje, poedersneeuw 
en watten sneeuwballetjes. 

 

Bloemen naar eigen keus. 



 

Giftige planten door Vanholst Sanne – Osteopaat       ( vervolg ) 
Solanum dulcamara : is een giftige plant. De bessen, die giftig zijn door de aanwezigheid van solanine, een alkaloïde, zijn 
eerst groen; vervolgens worden ze geel en dan rood. Vooral de onrijpe bessen zijn zeer giftig. Ook de bladeren en de stengels 
zijn giftig. Inname van deze plantendelen leidt bij de mens tot braken, buikloop, huiduitslag, hallucinaties, lusteloosheid, 
verlammingsverschijnselen en coma. 

Solanum nigrum - Zwarte nachtschade 

Vooral de onrijpe bessen van de Zwarte Nachtschade zijn giftig. Ook de bladeren en de stengels zijn giftig. Inname van deze 
plantendelen leidt bij de mens tot huiduitslag, braken, buikloop en verlammingen. Pluimvee, paarden, runderen, schapen en 
varkens kunnen bij inname van de plant vergiftigingsverschijnselen vertonen. Deze plant verliest in gedroogde toestand wel 
zijn giftigheid. 

Solanum pseudocapsicum - Oranjeboompje 

Het Oranjeboompje of Solanum pseudocapsicum is een kamerplant met kleine, oneetbare, matig giftige vruchtjes. Ingeslikt 
kunnen zij, vooral wanneer ze nog groen zijn, spijsverteringsstoornissen veroorzaken zoals, misselijkheid, braken en diarree.  

De oranje vruchtjes oefenen een grote aantrekkingskracht uit op kinderen. Ook de bladeren en de stengels zijn giftig. 

Solanum tuberosum – Aardappel 

Bessen, loof en groen geworden aardappelen zijn giftig ook voor dieren Vaak wordt beweerd dat rauwe aardappelen giftig 
zijn. Wat zeker is, is dat rauwe aardappelen niet eetbaar zijn, ze moeten dus eerst gekookt alvorens te consumeren. 

vooral in de dunne darm en het spijsverteringsstelsel. Mensen kunnen  klagen van braken, diarree 
Wisteria sp. - Blauweregen:  

De gehele plant wordt beschouwd als giftig, hoewel de meeste meldingen komen na inname van de zaden omdat ze voor 
kinderen op boontjes lijken. Het toxine is wistarin, een glycoproteïne lectine die ingrijpt in de vervanging van de cellen van de 
slijmvlieslaag, buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid, wazig zien, 

Juniperus sp. - Jeneverbes  

Alle delen maar vooral de toppen van de bladeren, ook het sap is giftig voor herkauwers. De mogelijke verschijnselen zijn: 
overgeven, diaree, ademhalingsmoeilijkheden en een gezwollen tong. 

Laburnum sp. - Goudenregen  

De Laburnum sp. dragen doppen die een beetje gelijken op boontjes. Dit maakt ze aantrekkelijk voor kinderen om mee te 
spelen. De effecten van cytisine zijn vergelijkbaar met deze van nicotine. Overvloedig braken is één van de eerste 
symptomen, maar zorgt voor vermindering van verdere gevolgen. Er kunnen ook cardio-vasculaire problemen optreden. 
Vooral een 8 tal rijpe zaadjes zijn dodelijk giftig. Opname in een ziekenhuis is aan te raden bij vergiftiging. Ook de rest van 
deze tuinplant is zeer giftig. Inname door de mens leidt tot braken, een brandend gevoel in mond en keel, buikloop en 
opwinding die overgaat naar verlamming. 

Ligustrum sp. - Liguster  

Vooral de bessen van Liguster-soorten Ligustrum sp. zijn dodelijk giftig. Ook de bladeren en de bast zijn giftig. Inname van 
deze plantendelen leidt bij de mens tot braken, diarree, stuip  

Lonicera sp. - Kamperfoelie  

De bessen van de inheemse Wilde Kamperfoelie Lonicera peryclymenum, kunnen worden verward met aalbessen; ze zijn niet 
eetbaar. Het is toch raadzaam om voorzichtig te zijn. Ook de bladeren zijn matig giftig. Na het eten van 30 bessen van deze 
soort kunnen er bij de mens vergiftigings-verschijnselen optreden zoals braken, buikkrampen, bloederige buikloop, rood 
gezicht, koorts, hartstoornissen, slaperigheid en verzwakte ademhaling. 

Mahonia aquifolium -Mahonie  

De wortels en de onrijpe bessen van de Mahonia aquifolium zijn giftig. De inname van deze plantendelen leidt bij de mens tot 
maag- en darmontstekingen. Rijpe bessen zijn niet gevaarlijk. 

en en bloedsomloopstoornissen. Contact met het plantensap leidt tot huidirritatie. 

Narcissus sp. - Paasbloem ......... 

De bloembollen van de Narcis-soorten worden soms verward met ajuinen. Kort na de inname moet men braken, hetgeen een 
verdere vergiftiging vermindert. Ook diarree en abdominale pijn treden op. De hele plant, maar vooral de bol, is giftig. 
Inname ervan leidt bij de mens tot misselijkheid, braken en diarree. Het gif wordt ook vrijgegeven in het water van de vaas 
waarin de bloemen staan 

 

 



 

Nerium oleander - Oleander 

Alle delen van de Oleander zijn zeer toxisch voor de mens. De plant bevat het giftige glycoside, die tot een verlamming van 
de hartspier kan lijden. Eén blad kan voor een kind reeds dodelijk zijn. Inname van de plantendelen leidt bij de mens tot een 
maag- en darmontsteking, braken, buikloop, hartzwakte tot hartverlamming. 

Pyracantha coccinea - Vuurdoorn  

De Pyracantha sp. dragen oranje vruchtjes die zeer aanlokkelijk zijn voor kinderen.  

Inname  leidt bij de mens tot misselijkheid, braken en droge mond, pupilverwijding, versnelde hartslag en koorts. Wanneer er 
meer dan 10 bessen zijn ingenomen of wanneer er ook andere plantendelen zijn ingenomen, is er medische bijstand nodig.  

Deze plant heeft bovendien lange, scherpe doornen waar men zich kan aan kwetsen. 

Quercus sp. - Eik  

Jonge bladeren en onrijpe eikels kunnen spijsverteringsstoornissen veroorzaken bij kinderen en herkauwers. Bij het bewerken 
van het hout kan het fijn zaagstof allergieën opwekken. 

Ranunculus sp. - Boterbloem, ranonkel  

Alle Boterbloem-soorten zijn giftig in alle delen van de plant. De plant verliest bij drogen wel zijn giftigheid In Vlaanderen 
komen er verschillende soorten in de vrije natuur voor. Inname van deze planten door de mens leidt tot maag- en 
darmontstekingen, zenuwaandoeningen, een overgevoeligheid van de huid voor zonlicht, blaren en rode huidvlekken. 

Rhamnus frangula alnus - Sporkehout 

De vruchten, de bladeren en de bast zijn zeer giftig. De vruchten zijn 3-zadige steenvruchten, die eerst groen zijn, later rood en 
tenslotte zwart. Inname van de bessen leidt bij de mens tot hevige diarree, duizeligheid en koorts. 

Rhododendron ponticum - Rododendron, een mooie tuinplant?  

Alle delen van de plant, zelfs de nectar zijn giftig. Vergiftigingsverschijnselen treden op tot twee uur na het eten van de 
honing en uiten zich in tintelingen in vingers en tenen, hoofdpijn, misselijkheid, het afnemen van de hartslag tot 50 slagen per 
minuut en bij een ernstige vergiftiging zelfs tot bewusteloosheid. 

Rhus hirta - Fluweelboom, azijnboom 

Alle delen van de plant zijn giftig, en de mate van toxiciteit of lage toxiciteit is zelfs nog in onderzoek. De inname van grotere 
hoeveelheden kan leiden tot maag- en darmproblemen, het melkachtige sap in huidcontact kan leiden tot irritatie, spatten in de 
ogen kan conjunctivitis veroorzaken. 

Ricinus communis - Wonderboom  

Wonderbonen zijn erg giftig. Vooral bij kinderen kan de consumptie van vijf à zes zaden al dodelijk zijn. De dodelijke dosis 
voor volwassenen is 15 à 20 bonen. 

Ruta graveolens - Wijnruit 

Sommige mensen zijn allergisch voor wijnruit. Omdat de plant fototoxisch is, kan er tijdens warm en zonnig weer door 
aanraking van de bladeren huidirritatie ontstaan. Vooral het plantensap van wijnruit werkt onder invloed van de zonnestralen 
irriterend op de huid. Bent u gevoelig voor de plant, pas dan bij het wieden goed op of doe dit karweitje tijdens bewolkte 
dagen. 

Skimmia japonica - Skimmia  

De Skimmia japonica brengt helderrode bessen voort. De planten geven weinig problemen. Alle plantendelen zijn giftig. Nu 
en dan veroorzaken ze misselijkheid, diarree en irritatie in de mond bij inslikken van meerdere bessen 

Solanum dulcamara - Bitterzoet  

Toch nog even een  korte herhaling indien!!!!!!! 

Wat te doen bij vergiftiging?  

Blijf steeds kalm. 

Bij vergiftiging door het eten van plantendelen: Verwijder plantenresten uit de mond en houd ze bij; braakt het slachtoffer, 
houd dan het braaksel bij, maar doe in geen geval het slachtoffer braken zonder eerst deskundig advies in te winnen, geef ook 
geen melk aan het slachtoffer. Bij aanraking van giftige planten die huidirritatie of verbranding veroorzaken: ga en blijf je uit 
de zon, spoel de huid gedurende minstens 10 minuten overvloedig met water; wrijf nooit hard op de huid en experimenteer 
niet met zalfjes. Zorg dat u weet met welke plant de vergiftigde persoon in contact is geweest en op welke manier. Dan kan u 
steeds deskundig advies vragen bij het Antigifcentrum 070 245 245 waar dag en nacht iemand bereikbaar is of bij je huisarts 
of de 112 

 

Ook nog een klein dankwoordje aan Mej. Vanholst Sanne  - Osteopaat voor deze  belangrijke informatie. 


