
Fietstocht op zondag 20 juni 
 

De coronamaatregelen versoepelen en op dit ogenblik mogen 
we met 25 personen in groep fietsen. Als de besmettingen nog 
verder dalen, dan vermoed ik dat we tegen 20 juni met nog 
meerderen mensen samen mogen afspreken. 
Felicien heeft daarom voor 20 juni een mooie fietstocht 
uitgestippeld. Het is een rit van +/- 25 km (enkel) dus in totaal 
ongeveer 50 km naar “Labiomista” in de vroegere dierentuin 
van Zwartberg.  
Vertrek om 10u aan de kerk van Koersel. Bij regenweer gaat 
de fietstocht niet door en wordt het inschrijvingsgeld 
terugbetaald. 
We vertrekken huiswaarts rond 16u30’. 
Voor de inkom met audiotoestel betaal je € 8,00. 
Leden die over een museumpas beschikken, mogen gratis 
binnen. 
Inschrijven vóór 13 juni bij één van de bestuursleden. 
Je kan je eigen picknick meebrengen of je kan ter plekke een 
snack kopen aan één van de foodtrucks. Drank voor onderweg 
niet vergeten. 
In het gebouw en aan de inkom is een mondmasker verplicht. 
Labiomista 
Op de fundamenten van het mijnverleden en de oude dierentuin 
van Zwartberg (Genk) evolueert een project dat je meeneemt in 
de unieke visie van kunstenaar Koen Vanmechelen en zijn 
levenswerk op vlak van identiteit, fertiliteit & bioculturele 
diversiteit. Een tuin van orde en chaos, een arena van cultuur 
en natuur. Vanmechelen’s wonderlab. 
Terwijl je in een 24 hectare park de weg vindt door een 
openluchtexpositie met tal van zijn (levende) kunstwerken en 
installaties worden universele maatschappelijke onderwerpen 
als diversiteit en mensenrechten tastbaar en 
bespreekbaar dankzij de taal van de kunst. 
 

(We kunnen er weer in groep op uit!!!) 

Tuinhier Koersel neemt op zondag 6 juni 2021, om 07u, de 

vroege vogels mee op dauwwandeling in de omgeving van de 

vallei van de Zwarte Beek aan het Koersels Kapelleke.  Afstand 

7,1 km. 

De “Beekwandeling” brengt ons naar de Zwarte Beek: 

uitgestrekte heideterreinen met een natuurkwaliteit van 

topniveau. Langs het wandelpad door de Coorselse Bergen en 

op de Beekwandeling krijg je een doorkijk op de droge heide 

met stuifduinen en hoor je de boomleeuwerik of de wulp roepen. 

Op andere plaatsen is het zo nat dat er een moerasbos 

ontstond, met elzen als typische boomsoort en dotter-bloemen 

of slangenwortel als meest opvallende planten.  

Ontdek samen met Tuinhier Koersel en onder leiding van een 

natuurgids, deze ochtendlijke natuur, die door de dauwdruppels 

baadt in een feeërieke sfeer. 

Het is een wandeling die je moet 

ondergaan en waarbij je zoveel mogelijk je 

zintuigen gebruikt. Het wordt genieten van 

geluiden, licht, kleuren en geuren van de 

natuur. 

De vallei van de Zwarte Beek levert unieke 

beelden op, dus voor de liefhebbers een 

prima kans om prachtige foto’s te nemen. 

Neem eventueel je fototoestel en 

verrekijker mee. 

 

DAUWWANDELING  
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Bemesten en onderhouden van de tuin in juni 
 

De eenjarige planten bloeien volop en de rozen beginnen te 
komen, net zoals de heerlijk geurende anjers. 

Blijf deze maand ook onkruid wieden, want het groeit in juni 
extra snel! Een lekkere laag organisch materiaal op de grond 
tussen je planten voorkomt snelle uitdroging. Dat betekent ook 
minder sproeien en zo’n laag verrijkt de bodem, waaruit je 
planten hun voedsel halen.  
Zo’n mulchlaag scheelt bovendien enorm in wiedwerk! 
 

Rozen bemesten 
 

Rozen moeten mest krijgen waarin vooral de sporenelementen 
en met name magnesium niet mogen ontbreken. Speciale 
rozenmest voldoet aan die eisen. Let bij rozen vooral op 
sterroetdauw (zwarte vlekken) en meeldauw (het wit) en bestrijd 
deze schimmels direct als ze optreden. 
 

Zomerbloemen bijvoeden 
 

In juni groeien zomerbloeiers sneller door dan in mei.  
Je kunt ze nu dus nog gerust kopen en zult er maanden  
plezier van hebben. In de standaard bemeste potgrond waarin 
je ze plant, zit maar voor zes weken voeding.  
Geef ze na die zes weken wekelijks voeding, want 
zomerbloemen leveren een enorme bloeiprestatie en dat kost 
veel energie die uit de voeding (en de zon) moet komen. 
 

Uitgebloeide bloemen wegnemen 
 

Het kost planten enorm veel energie om zaad te maken.  
Die energie kunnen ze vaak beter in nieuwe bloei steken. 
Wanneer je uitgebloeide bloemen afknipt, zullen veel  
planten een stuk langer doorbloeien. 

In de moestuin 
 

Plant enkele tomaten buiten onder de bescherming van een 
afdakje. Tomaten worden immers niet graag nat. 
Breng onder de aardbeiplantjes een laagje stro aan, zo blijven 
de rijpende vruchten droog en aardevrij. 
Vergeet niet te oogsten wat klaar is. 
Plant winterkool en dek ze even af met een gaas tegen de 
vogels en de insecten. 
Op hete dagen is het een goed idee de vloer in de serre nat 
maken. Komkommers en meloenen waarderen een hogere 
luchtvochtigheid. 
Geef groenten in potten en groeizakken dagelijks water. 
Hang gele kleverige strips tussen de tomaten om de witte vlieg 
te vangen 

In de fruittuin 
 

Geef bessenstruiken in droge perioden veel water. 
Zijn er waterloten ontstaan? Dat zijn lange rechte takken die de 
lucht in priemen. Snoei ze weg als ze storen voor de fruit 
dragende takken. 
Bescherm bessenstruiken met netten. Tegen de vogels want 

die lusten dat ook 

Aardbeiplanten 

Wie graag aardbeiplanten wil bestellen om volgend jaar lekkere 
aardbeien te eten, kan dat nu doen. 
Bijgevoegd vind je een bestellijst met de verschillende soorten 
en wanneer ze rijp zijn. 
Dit jaar zijn de bekende elsanta ook verkrijgbaar, dit is een van 
de zoetste aardbeien. 
Breng de bestellingen tijdig binnen bij een van de  
bestuursleden. 

Samenaankoop mazout 

De bestellijst voor de mazout zul je eerstdaags ook ontvangen 

gelieve ze tijdig binnen te brengen. 


