
 

                                            

 

 

18 november:  Kinderbloemschikken:   aanvang 10 uur 
 Op zondag 18 november zal  Mevr. Vanaken en Mevr. Snoekx  een  werkshop kinderbloemschikken organiseren. 
Voor dit evenement dient men zich wel  in te schrijven via tel:  011 / 236962  of  gsm:  0483 / 042999 of  e - mail  
vanakenmar@gmail.com of via onze website  www.Tuinhierhasselt.com 
 Alle kinderen zijn uiteraard welkom,  men zal niets meebrengen,  alle benodigdheden worden door de organisatie 
 aangeleverd. Helaas kunnen we dit  niet gratis aanbieden, een  deelname onkost bedraagt   3 € per kind,  gelieve dit 
ter plaatse te betalen.  
Wij wensen  alle deelnemers veel plezier en een leerrijke zondag voormiddag toe. 
 

Belangrijke mededeling:   

Beste leden, het jaar 2018  loopt langzaam maar zeker teneinde, dit is de laatste nieuwsbrief voor dit jaar. 
Wij zouden  graag het volgende tuinhier jaar samen met jullie verderzetten, daarvoor is er wel een 
verlenging van het abonnement nodig. De bijdrage is nog steeds 20 € gebleven voor het maandblad  
 Tuinhier  vanaf februari   11  x  in de bus. 
Bij voorbaat dank vanwege alle bestuursleden. 
Wij zouden uw bijdrage graag ontvangen voor 1 januari 2019.  
Ons rekeningnummer:    BE64 0011 0792 9552          met vermelding:        TUINHIERHASSELT 

 

                        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     65 €    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 

 Tuinhier  Hasselt 
    Nieuwsbrief 
       Nov. – Dec. 2018 
     



                    

 

 

 

 Bloemschik kalender voor de aankomende  maanden 

Basis Dinsdag 6    november 

 Dinsdag 4   december 

   

Vergevorderde Dinsdag 13    november 

 Dinsdag 11    december 

    

Creatief Dinsdag 20    november 

 Dinsdag  4     december 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

     Kapelhofstraat  26                

     3500  Sint-Lambrechts-Herk       tel:   011/31 60 58   

 

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 

 

Ferm Welkom bij: 

 

Sint-Katarinaplein   6   3500    Hasselt    0474/173081 

www.natuurlijkmooibijmarieke 

info@natuurlijkmooibijmarieke 

 @natuurlijkmooibijmarieke         



                                                                     

 

 

   Gedroogde grassen 

                                                                                                                                            

 

 

                                                                Vlechtwerk 

 

 

 

 

 

 

Vul een hoge pot gedeeltelijk  

met droog steekschuim. 

Waar de bloemen komen plaats men 
nat steekschuim. 

Maak kleine busseltjes van 
gedroogde grassen en omwikkel deze 
met sierdraad of ....... 

Schik deze tegen de binnenkant  

van de pot in halve ronden. 

Vervolgens  takken van malusappels . 

Plaats de calla’s trapsgewijs  en  

werk af met slangen gras  =  

Japanse hollepijp. 

 

 

 

 

Neem pitrietband van één cm breed. 

Knip reepjes van 90 cm lengte  
ongeveer 32 stuks. 

Vlecht een matje, maak het pitriet 
nat, dat werkt gemakkelijker. 

Plaats een halve isomo met  een 
bolletje oase in het midden  van het 
matje. Beprik deze met de rozen, 
hortensia, arabicum enz. 

Neem links en rechts een aantal repen 
samen , aan de andere zijde identiek. 

Plooi deze naar binnen zodanig dat 
het een uitzicht krijgt dat het 
bloemstuk verpakt is. De overige 
repen plat laten liggen. 

Schik het bloemstuk op een schaal. 

 



 

                                                                                Lisdodde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Grafwerk 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

Snijd uit een piepschuimplaat  

van  +/- 4 cm dikte een 
vierkante plaat van 34cm x34 
cm . In het midden van deze 
plaat maakt u een opening  

van 15 cm x 15 cm . 

Verf deze plaat nu groen of 
beprik hem met bv. 
schoenmakers blad. 

De hoeken bekleed men met 
jute en vast prikken met 
spelden. De resterende 
openingen omwikkelen met 
gestripte lisdodde. Schik nu de 
glazen pipetten op de 
constructie en vul de buisjes 
met water , schik de bloemen. 

Werk af met een tak of grillige 
stok naar keuze. Plaats het 
bloemstuk op een ijzeren 

 

Een kleine graftak houder  met nat 
steekschuim. 

Zet  de lijn uit met aspeaze. 

Verwerk de bloemen zodat   

je het uitzicht krijgt van een 
druppelboeket. 

Drapeer aan uiteinden bladeren 
bv.  aspedistra  of 
schoenmakersblad. 

Werk af met een mooie strik uit 
stof. 

 

 

 

 

 

 



                                                                 Kokoskrullen 

 

  

 

                                                  Stengels en pompoenen 

 

 

 

 

 

                                                                    

Snijd een piepschuim cilinder 
midden door. Maak op een 
rechthoekig smeedwerk een 
stuk kippen gaas vast voor de 
stevigheid  van het bloemstuk. 

Plaats hierop de tafeldeco  

met nat steekschuim. 

Bevestig de twee helften van 
de cilinder hiertegen met 
wikkeldraad en bloementape. 

Bekleed de cilinder met 
gebleekt bananenblad , lijmen 
of prikken. 

Lijm de kokoskrullen op de 
cilinder. Maak een touw vast 

tussen de krullen en wikkel 
deze rond de cilinders.  Steek 
de bloemen in het steekschuim 
bv.  

rozen, hortensia, carthanes, 

 

Ronde schaal, oasis 
steekschuim, plastiekfolie, 
witzand, polygonum, 
pompoenen, rozen, 
pachysandra, kussentjes 
mos, kleien vruchtjes naar 
keuze. 

Snijd de polygonum in 
ongelijke stukjes en lijm ze 
tegen elkaar in twee 
groepjes. 

Zet vast op de schotel. 

Plaats twee witte 
pompoentjes op de schotel 
en lijm vast. Maak nu een 
klein bloemstukje tussen de 
twee groepen met natte oase 
waarin je de pachysandra , 
de roosjes en de vruchtjes 
verwerkt. Strooi het zand 
op de schotel en werk af 
met de toefjes kussentjes 
mos. 



 

 

 

 

 

                                                  Berkenschors en bloemen 

 

 

 

                                                                        
Mand vol bloemen 

 

 

 

Ronde mand, steekschuim,  

drie soorten rozen, sedem, 
hortensia, bessen, 
malusappeltjes, plastiekfolie, 
hypericum, theelichtjes  op 

voet. 

 Vul de mand met de 
plastiekfolie en natte oase. 

Maak toefjes van de hortensia 

en verdeel over het steekschuim. 
Verwerk  nu de rozen , sedum  
en  hypericum. 

Werk af met vruchtjes, bessen , 

appeltjes en de theelichtjes. 

 

 

Piepschuim taartvorm. 

Nat steekschuim, plat mos, 
krammen, blad schors, 
vulgroen plastiekfolie, 
roosjes, hypericum,  

De taartvorm onderaan drie 
cm afsnijden. Aan de 
bovenkant het middelpunt 
aanduiden en vandaar uit en 
vandaar uit gat maken 5 cm 
diep en breed naar keuze. 
Zorg dat de hoeken blijven 
staan. Teken op de schors 
patroon voor en achterkant, 
knip uit en plak met 
lijmpistool op de vorm. 

(de schors laten doorlopen ) 

De zijkanten bekleden met 
mos. 

Plaats de folie en de natte 
oase. 



 

                                                         Schelpenbedje 

 

 

 

                                                         Eenvoudig mooi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schelpen, pipetten, polygonum, 
calassen, kleine bloempjes van 
hortensia of kleine orchideetjes. 

Snijd de polygonum op 
verschillende lengtes en lijm ze 
tegen elkaar. 

Kleef de schelpen in het midden 
vast. Vul de pipetten met water 
en steek ze dan in de polygonum 
stokken. 

Steek de calassen in de buisjes en 
buig ze voorzichtig over het 
geheel. 

Maak vast met sierspeld. 

 

 

 

Mooie sierpot, blad  van de 
vingerplant, ( kamerplant ) 

Dhalia’s of chysanten. 

Oasis steekschuim. 

Fijne  ranken. 

Vul de pot met nat 
steekschuim. 

Verdeel de bladeren aan de 
rand van de pot tot een kraag. 

Steek nu de bloemen in het 
steekschuim . 

Begin aan de rand en vul ver – 

volgens  de gans oppervlakte. 

Zorg dat de bloemen mooi 
tegen elkaar gestoken zijn en 
werk af met een fijne rank. 

 



 

 

Bezoek aan hardfruit bedrijf in Stevoort 

 

Samenkomst op het bedrijf om 10 stipt, dat was de afspraak , en ja hoor de opkomst was juist groot genoeg om een mooie  
rondgang in het bedrijf realiseren. In de ontvangst ruimte werden wij al getrakteert op een fruitsap van divers fruit en kleur 
of een jeneverborrel, een opwarmertje want het voelde al aardig fris aan. 
Onze gastheer (en)  papa Josse en zoon, en gastvrouw (en)  beide dochters , bereiden het  bezoek voor  met de nodige uitleg  
over datgenen dat we zouden te zien krijgen. 
Eerste halte was de sorteerruimte. Een sorteer lijn zoals  er waarschijnlijk heel wat  in ons Haspengouw en omstreken staan 
maar omonmisbaar op zulk een bedrijf dat toch 20 hectare aan hardfruit uitbaat. 
Het hardfruit dat in houten paloxen vanuit de plantages wordt aangevoerd, wordt eerst in de frigo’s geplaast voor verder 
afwachting op levering naar veiling of klanten. De palox met hardfruit wordt eerst in een bad ondergedompeld waardoor het 
fruit gaat drijven en bovenkomen om alzo door de stroming van het water verder te worden afgevoerd en gewassen. 
Vervolgens wordt dit fruit gefografeerd op maat en gewicht om dan op de juist transportband te rollen voor verpakking in de 
kleine handels boxen. Er zijn verschillend transport banden om de juiste maat van het fruit op te vangen, zodanig dat het voor 
de inpakkers ( lees sorteerders) makkelijker wordt om het juiste gewicht na  te streven per box. 
Verder werden we begeleid naar de frigo’s die op dit ogenblik volledig zijn gevuld en op de juiste koeling staan, wat wil 
zeggen  +1 graad  met een aanwezigheid van 1 à 2 % zuurstof  +  freon gas  404 a  in de frigo , onleefbaar voor de mens maar 
onmisbaar voor een lange bewaring van kwalitatief fruit tot volgend jaar tegen een nieuwe oogst in 2019. 
Soorten fruit dat er nu in de frigo’s staat zijn o.m  Elstar. Jonagold, Jonagored enz. 
Verder ging het naar de machine kamer, lees grote container, wat wil dit zeggen. Bij de opstart en modernisering wordt er 
gebruikgemaakt van grote containers die bij de installeurs volledig worden gemonteerd en  voorzien van alle motoren, 
compressors, computer, pompen en alles wat nodig is om een koelinstallatie van dergelijke omvang te bedienen. 
Deze container wordt dan gebruiksklaar afgeleverd zodanig dat er alleen nog de nodige leidingen dienen aangesloten te 
worden voor de opstart, wat op zich  al een hele kosten besparing inhoud aangaande opbouw ter plaatse. 
Deze machine kamer staat via de computer in rechtstreekse verbinding met de installeur voor controle,  nodige bijsturing of 
onderhoud. 

Ook mochten we een kijkje nemen in de huisvesting voor de plukkers, voornamelijk  Polen, wat een wettelijke must is vanuit 
de regering. Hier kunnen deze mensen  na hun dagtaak zich opfrissen, douchen eten bereiden in een aangepaste keuken en 
ontspannen in een zithoek met tv om dan ook onder de lakens de kruipen om s’morgens weer fruit te kunnen plukken. 

Na dit techniche hoofstuk van het bedrijf konden we nu een wandeling maken doorheen de plantage. 

Bestrijding ziekten en plagen: 

Toch wel heel interessant wat betreft de bestrijding tegen allerlei ongedierte en plagen doorheen het kweekjaar. 
Wat ons opviel waren de cilinders bevestigd in de bomen gevuld met rietstengels met holle ruimtes. 
Hierin kunnen zich heel wat natuurlijke bestrijders vestigen zoals gaasvliegen, sluipwespen, metselbijen, oorwormen, Onze- 
Lieveheer beestjes. Dit heeft inderdaad zijn gevolg op het verder verloop van de bestrijding met pesticiden. 
Wanneer er voldoende activiteit is van de natuurlijke bestrijders zal men niet ingrijpen, maar door omstandigheden  
is men soms toch genoodzaakt om met insecticiden de bestrijding aan te passen. 
Wat ons niet opviel dat waren de feromoon  buisjes die er voor moeten zorgen dat wanneer er mannelijke fruitmotten in de 
buurt zijn op zoek naar vrouwtjes deze worden aangetrokken door de geur  en daardoor niet kunnen paren omdat er eigenlijk  
geen vrouwtjes te  vinden zijn en alzo er geen paring plaatsvind. 
Van deze feromoon  buisjes dienen er  wel zo’n  500 per hectare geplaatst te worden om een goede werking te bevorderen. 
Waar we niet langs konden kijken dat waren de nestplaatsen voor ondermeer roofvogels zoals valken, sperwers enz. 
Alles wat kan helpen om een natuurlijke bestrijding te bevorderen dient men in te schakelen. 
Zo waren er ook nog cilinders geplaatst gemaakt van pvc buizen waarin in het midden van deze cilinder een inktkussen werd 
geplaatst om alzo  een pootafdruk  achter te laten indien er bezoek is geweest van ondermeer, marters, wezels die ook  
een goede  bestrijding kunnen zijn  tegen woelratten en  muizen. 
Dan de bekende flessen vallen gevuld met suiker, fruitsap of eventueel bier om nog meer  ongedierte  en slechterikken te 
vangen die schade kunnen berokken aan het fruit, denk maar aan wespen, hoornaars, vooral de aziatische hoornaar de donkere 
soort die een  ganse kast bijen kan uitroeien,  de schrik van de imker,   die in opmars is  in Europa. 
Om nog even te vertellen dat een buurman slateler waar we langspasseerden de tweede grootste slateler van België is met een  
kapaciteit van om en bij de 2 000 000  slakroppen per jaar, allen nog wat mayonaise en aan tafel. 
Zo zijn we rond en terug in de ontvagst ruimte voor een warm soepje en wat dacht je, nog een lekkere borrel om nog wat 
rustig na te kaarten  over dit  bedrijf  en werking. 
Wii bedanken  onze  gastheren en dames voor de goede ontvangst en begeleiding en als we dan later in de  supermarkt het 
lekkere fruit zien liggen dan weten we het weer, ja, van waar komt dat, hoe ging dat weer ............ 
 


