
 

    

                                                                   

13 mei:       Combinatie teelt in al zijn facetten.  

Dhr. Geert Lange, een moestuin tuinhier in  hart en nieren  gaat ons laten kennismaken met een  combinatie teelt met al zijn  

voordelen  en nut om een goede groente teelt te bekomen. 

16 juni:       Jaarlijks ledenfeest, zie verdere  info in deze nieuwsbrief. 

 

                          

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 

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

*   Tuinhierhasselt rekeningnummer:      BE64 0011 0792 9552 

     Bij bankverrichtingen steeds vermelden TUINHIERHASSELT 

 

  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  8     mei                     2018 Lieve lente 

 Dinsdag 5      juni                     2018 Zomer 

    

Vergevorderde Dinsdag 15    mei                     2018 Tere kleuren, stoere bloemen 

 Dinsdag 5      juni                     2018 Volop zomer 

     

Creatief Dinsdag 22    mei                    2018 Tere kleuren, stoere bloemen 

 Dinsdag 12    juni                    2018 Volop zomer 

 Tuinhier  Hasselt 
    Nieuwsbrief 
       Mei – Juni 2018 
     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

                                                                               Ledenfeest 

                              Aperitief vanaf  19 uur 
 
                                                             Koud buffet 
 

                                                             Rond 19 uur 45 aan tafel 
 

                                                                            Dessert          
                                                           

                                     Koffie  
 
 
            Dit ledenfeest gaat door op zaterdag 16  juni in zaal  Heilig Kruis te Runkst      
                               Inschrijven door storting op Tuinhierhasselt: rek:  BE64 0011 0792 9552  
                                           Kostprijs alle dranken inbegrepen:   30 euro 
                                                     Inschrijven kan tot 10 juni 2017 
 

 

 

 

Limburg Lavendel 

       Olmenbosstraat  25 

              3511   Stokrooie - Hasselt 

                          011 / 25 22 48 

             

                www.info@limburglavendel.be 

 

Misschien 

                 

                        Hier  Uw  

                         

                                                     Advertentie ? 

                   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 



 

Snoeien 

Wanneer je een jaarplanning opmaakt dan kan het gebeuren dat de weergoden je gaan tegenwerken. Sneeuw op de 
avond voor je een snoeiles hebt voorzien is niet goed voor de ondergrond als je die gaat betreden, ook het 
(slip)gevaar om  

naar de snoeiplaats te rijden is niet altijd goed in te schatten. Onze geplande snoeiles werd dus geannuleerd, naar al 
diegene van wie we een mailadres hadden werd een berichtje gestuurd, sorry als we er toch zijn vergeten geef dan 
zeker je mailadres door aan onze secretaris om dit in de toekomst te voorkomen (we proberen moderner te worden)   

Om toch nog een snoeiles te laten doorgaan heeft Marc Vanholst de zaterdag erop in zijn tuin in Paal een snoeiles 
gegeven, zoals hij het doet met zijn planten.                                                                                     

 Na een nieuwe mailing waren er die zaterdagmorgen toch enkele dappere dames (zonder heren) opgedaagd ze 
stonden zeker op de eerste rij en ze konden dus vrij vragen stellen. Beginnen deden we met klimrozen terug tot de 
orde te roepen, waarna er noch verschillende sierplanten de revue passeerden (de bessenstruiken mocht ik laten 
omdat ze dit zelf niet hadden staan) en het werd voor hun na een tijdje duidelijk, ‘snoeien is helemaal niet 
moeilijk’, schrik hoef je zeker niet te hebben, want wanneer je zelf gaat snoeien dan is dit meestal ook in je eigen 
planten en als het toch eens fout gaat ga je een jaartje meer geduld moeten opbrengen voor je weer bloemen gaat 
zien. 

Er is toch ook even aangehaald dat je die planten die vroeg in het jaar gaan bloeien, zeker niet moet gaan snoeien in 
het voorjaar.                                                                                                                                             

  Soms is snoeien zagen wat betekend dat er dikkere takken uit worden gehaald en dit is best al een karwei en dan 
kan degelijk maar daarom niet het duurste gereedschap toch een nuttige investering zijn. Ook werd verteld dat alle 
takken achteraf worden gehakseld en terug de tuin in gaan als bodemafdekking tegen onkruiden.                                                                          
Het opvallenste voor hun was zeker, wanneer we een enkelbloemige Hibiscus gaan kortzetten dit betekend dat alle 
takken die dunner zijn dan mijn of uw pink worden weggeknipt, ja er blijft eigenlijk zeer weinig staan. Omdat deze 
hibiscus op eenjarig hout bloeit ga je daardoor allemaal bloemen krijgen op ooghoogte, omdat de stam al enkele 
jaren eerder op ongeveer 1 meter is teruggehaald.    

 De aanwezigen waren achteraf zeer tevreden, en er werd zelfs al gezegd dat ze er bij de ‘open geranium tuin’ terug 
zullen staan om te zien of al die planten dit daadwerkelijk kunnen verdragen. Maar ook diegene die niet bij de 
snoeiles aanwezig waren zijn natuurlijk welkom, sommige dingen ga ik tijdens de rondleidingen toch opnieuw 
vertellen. 

 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

                                                             Open tuin dagen 

 

Open geranium:  op 23 en 24 juni . 

De rondleidingen op deze dagen gaan door om:  10u , 11u, 13u,  14u30, 15u30, en 16u,30. 

Dit gaat door in de Grote Hoefstraat zn te Paal – Beringen. 

Groepen en/of andere dagen kunnen ook na afspraak op  0496/663611. En voor ik het vergeet, de 
inkom is gratis en iedereen is welkom. 

De weetjes en tips die dag kan je dan zelf  gaan toepassen in je eigen tuin, alleen je moet  

daarvoor tot in Paal komen. 

groetjes Mark en Anne - Marie 

 

Er zijn ook nog open tuindagen bij  Dhr. Putzeys Danny  Wijerveldstraat   32  St. Lambrechts - Herk      

   Opentuindagen:        17 -  23 - 24 juni    

                                      1 - 29 juli                 en dit telkens van 10 uur tot 18 uur 

                                      26  augustus   

   Het is ook mogelijk na afspraak op nummer 011-591568     of via mail danny.putzeys@gmail.com 

  groetjes Annie en Danny 



 

Bloemschikken met Kevin Lennertz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkstuk 2  

- Start met een oasiskrans 

- Maak aan de binnenkant en de buitenkant een 

afboording van blad 

- Leg verschillende banden fijn pitriet omheen de 

krans 

- Plooi vervolgens de verschillende banden binnenin 

de krans 

- Voorzie enkele openingen tussen het pitriet 

- Verwerk bloemen en decoratiemos tussen de 

openingen 

- Steek de uitstekende pitrietbanden vast in de oasis 

- Verstevig waar nodig het pitriet met krammen in 

oasis 

- Werk af met voorjaarsdecoratie 

 

 

Werkstuk 1  

- Maak een plank of schaal goed stofvrij 

- Plaats hierop een halve maan in klei (klei = action) 

- Verf 8 plastic pipetten 

- Maak een waaier van takken  

o Gebruik hiervoor binddraad 

o Maak verbindingslijnen op verschillende 

hoogtes 

- Steek de waaier in de klei 

- Duw de klei goed aan zodat de constructie stevig 

vastzit 

Plaats de pipetten aan weerskanten van de frame in de 

- Vlecht bloemen doorheen de frame en steek de 

stelen in de pipet 

- Werk de klei af door te verven en mos toe te 

voegen 

- Werk het geheel af door een decoratie-element toe 

te voegen en door de schaal af te werken met droge 

vruchten, knollen,…  

 


