
 

                                            

 

 

Wij wensen u een Gelukkig  Nieuwjaar  vol  vrede en geluk 

Zo alleen kan 2019  niet meer stuk 

                                

13 januari: 

Wij verwelkomen het nieuwe tuinjaar 2019  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  “Geschikte planten” 

Uiteraard zijn alle leden van onze vereniging hartelijk welkom 

 

10 februari: 

Zaden zelf oogsten uit eigen  moestuin:  Dhr. Laurent Geert zal ons zijn eigen ervaringen komen uiteenzetten  

over het hoe en waaromhij zo graag zelf zaden kweekt in eigen tuin van zijn eigen groenten. 

 

Belangrijke mededeling:   

Beste leden, het jaar 2019 is  niet ver meer af,  dit is eerst nieuwsbrief van nieuwe 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  nog ontvangen voor 10  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 

 

 

 Tuinhier  Hasselt 
    Nieuwsbrief 
       jan – Febr. 2019* 
     



  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     januari       2019 

 Dinsdag      5     februari      2019 

   

Vergevorderde Dinsdag      15     januari       2019 

 Dinsdag      12     februari      2019 

   

Creatief Dinsdag      22     januari        2019 

 Dinsdag      19     februari       2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

     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        

SanneVanholst 

Osteopate  BSc. Ost. -  D.O. 

Diestersteenweg   77  -  3510   Kermt - Hasselt 

Facebook @ OsteoVanholst 

0494/ 37.15.27.26 

 

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         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuinieren in de wintermaanden 

Best laten we onze tuin in rust gaan, dit kunnen we ook in de natuur zien, want bomen en 
planten hebben hun bladeren laten vallen. Planten en ook dieren zijn na één groeiseizoen toe 
aan rust en laten zich ook zo weinig mogelijk zien. Om dan in het voorjaar wanneer het terug 
warmer begint te worden terug in groei en later in bloei te gaan.  

Laat ons dus genieten van de winter want ook deze heeft zijn charme. Alleen sneeuw op 
fietspaden wanneer je er elke dag door moet met de fiets is wat minder mooi, maar bedenk 
dan dat dit je gezondheid ten goede komt net zoals het tuinieren tijdens de zomer. Tuinieren 
of fietsen als een vorm van fitness die je eigenlijk gratis krijgt, want in deze fitnesscentra zal 
je er wel voor moeten betalen. 

Wij kunnen tijdens deze wintermaanden wel al beginnen te kijken in catalogussen en boeken 
om te gaan plannen wat we volgend jaar willen aanplanten en of veranderen. Ook even al 
vooraf napluizen of we onze planning van teeltafwisseling in de groenten-tuin nog kunnen 
volgen. Mogelijk kan je ook al een bestelling plaatsen van zaad, pootgoed en of plantjes zodat 
je zeker bent dat je het ook gaat ontvangen, want de eerste hebben de grootste keuze. In deze 
catalogussen (al of niet via de computer) is vaak ook al een teeltbeschrijving opgenomen 
zodat u van mislukkingen gespaard blijft, alleen extreme weersomstandigheden zoals de 
zomer van 2018 kunnen dan nog spelbrekers zijn.  

Kom zeker naar de lezingen die door tuinhier worden georganiseerd, vaak ga je er toch iets 
van opsteken. Sommige dingen zijn zeker herhalingen maar ook daar steek je wel iets van op 
en vaak zit er toch wel iets in wat ook voor u nieuw is. Daar kan je soms ook met uw 
probleem terecht bij de meer ervaren tuiniers onder de leden want ervaring is nog steeds de 
beste leerschool en van hun fouten kan jij mogelijk iets leren.  

Breng gerust ook vrienden, kennissen of familieleden mee naar de lezingen, zo kunnen zij 
ook kennismaken met tuinhier, want tuinhier heeft dringend nood aan uitbreiding van haar 
ledenbestand want wanneer de kosten blijven stijgen en het ledenaantal achteruit blijft gaan 
zullen we het lidgeld moeten gaan verhogen, alleen een hoger aantal leden kan dit mogelijk 
nog tegengaan maar daar hebben we de hulp van onze trouwe leden meer dan  nodig.  

Mogelijk kan je ook eens een lidmaatschap van tuinhier cadeau doen aan familie, vrienden of 
kennissen om ze zo te overtuigen om eens te komen kennismaken, voor de praktische 
regeling mag je steeds één van de bestuursleden contacteren.  

 

Praat zeker over tuinhier om zo een nog grotere naambekendheid te helpen creëren dat is één 
van de doelstellingen die tuinhier voor volgend jaar heeft opgenomen in haar beleidsplan en 
waar ook jullie mee kunnen helpen. 

Wij wensen je een gezond, vruchtbaar en mooi tuinjaar voor 2019. 

 



 

Voordrachten schema tuinhierhasselt 2019 

 

13 januari  2019      Nieuwjaarswensen +  Geschikte planten 

10  februari   2019  Zelf zaden oogsten in je eigen tuin 

16  maart   2019 Snoeiles in de tuin 

14  april   2019 Bloemschik demo 

5 mei   2019 Gezonde groenten uit eigen tuin  

15 juni Ledenfeest 

8  september   2019  Wat bloeit er in mijn tuin  

13  oktober   2019 Kookles 

10  november   2019  Cucurbita's of pompoenen 

 

Toch nog even enkele tips voor op de lege momenten: 

- Groot onderhoud voor tuingereedschappen en grasmaaiers. 
- Denk ook aan de vogeltjes met speciaal voedsel en drinkbakjes met 5 cm diepte. 
- Overwinteren van kuipplanten op 5 à 10 graden celcius. 
- Fruitbomen voorzien van lijmbanden tegen insecten, bij een niet te strenge winter zullen ze met velen zijn om 

ons het leven te verzuren.  
- Ook ideaal tegen mieren die naar de  jonge scheuten willen kruipen om in het voorjaar de bladluizen te komen 

melken. 
- Mosaantastingen op fruitbomen, heesters behandelen met boomclaener  Sun Spray 7 E. 
- Winterbehandeling tegen  spintmijt (wintereieren), bladluizen, dopluizen, schidluizen, wolluizen en wantsen 

op appelbomen, perenbomen en sierplanten ( heesters en bomen) 
- Snoei uitvoeren van druiven zeker in december – januari, dan staat de sapstroom stil.  
- Klein fruit snoeien rode en zwarte bessen, bramen, stekelbes. 
- Denk vooral aan het behoud van de goede vorm van de struiken, open snoei en niet te veel gesteltakken 

overhouden, wij komen daar later nog eens op terug en vergeet onze snoeiles niet door  Dhr. Edgard 

Vanheusden  op 16 maart ten huize van de Fam. Rodiers  - Vanholst Grasstraat  33  3500   Hasselt,                            
vanaf 9 uur 30. 

- Breng vooral veel vragen mee, een man met veel bagage weet veel...... 
- Snoei druivelaars in de serre voor het einde van dit jaar nog, deze planten beginnen vroeger met de uitloop dan 

de druiven in open lucht. 
- Fruitbomen behandelen met een olie zoals Sun Spray  7 E. Hierdoor men zich veel leed besparen verder in het 

voorjaar. Deze olie legt een dunne film over de schors en de eieren die zich daar bevinden en alle organismen 
van dop en schildluizen wantsen en spintmijten en sluit alzo de ademhalingsopeningen af  waardoor dit 
ongedierte afsterft. 

- Water tonnen plaatsen om regenwater op te slaan, het zou wel eens weer zo een droge zomer kunnen worden, 
de klimaatverandering is wel degelijk een feit...... 

- Wat betreft voor het bestrijden van mos op bestrating wordt ook gebruikt gemaakt van strooizout, maar dan 
wel opgelost in warm water. 
Niet te gebruiken tussen de planten, maar dat wisten we al ....... 

 


