
Bereid je voor op onze jaarlijkse RUILDAG 

TUINHIER  KOERSEL 

Zondagvoormiddag 

30 april 2023 
van 09.30 uur tot 12.00 uur 

in zaal “COR”   

Klarinetstraat 26,3582 KOERSEL 
Aanvoer van ruilgoederen vanaf 09.00 uur. 

Ruilen kan pas vanaf 9.30 u. 

GEEN VERKOOP ! ! ! 
Enkel uitwisselen, ruilen of weggeven van planten e.d. 

We potten nu allerlei planten op uit de SIERTUIN -  

GROENTETUIN - FRUITTUIN - SERRE ...                        
 Heesters, vaste planten, bomen (boompjes), knollen, bollen, 

zaad, groenteplantjes, zaden, bloemen (eenjarige, tweejarige,  

doorlevende...), zaailingen, serreplanten, kamerplanten, 

 Tuingereedschap, hulpmiddelen, of -curiosa… 

Breid je eigen plantenassortiment uit door deel te nemen aan  

onze ruildag van TUINHIER KOERSEL. 

Een must voor ieder lid van onze afdeling. (Zeg het voort) 

 Iedereen, ook niet-leden, welkom. Koffie en taart is voorzien. 

Snoeiles 
Witteweg 33,  Koersel. 

Zondag 5 maart om 9.30 uur 

Willy Claessen 

Na het grote succes van onze vorige les over orchideeën, waar 47 

personen aanwezig waren, hopen we ook nu weer op een groot 

aantal geïnteresseerden bij onze volgende samenkomst. 

Onze jaarlijkse snoeiles gaat door bij Robert Lemmens, Witteweg 

33 te Koersel. Door de grote belangstelling vorig jaar voor de  

snoeiles, gaan we opnieuw wat trachten bij te leren of te herhalen. 

In de tuin van Robert staan verschillende soorten planten. Onder 

de deskundige leiding van Willy Claessen leren we hoe we zowel 

sierstruiken, fruitbomen als klein fruit op de juiste manier kunnen 

snoeien. 

Materiaal: gebruik goed, scherp gereedschap en werk veilig.  

Iedereen (ook niet-leden) van harte welkom. Einde rond 11.30 u. 

Maart 

Aanpassing jaarprogramma:  

zondag 21 mei  lesvergadering  “Vogels in de tuin” 



De groentetuin in maart 
Als het weer goed meevalt en de bodem droog is, dan kan je begin 

maart volgende gewassen al planten en  zaaien in je moestuin:  

Ui, sjalot en knoflook: 

We geven de voorkeur aan losse kleigrond of humusrijke zandgrond. 

Plant de plantuitjes zo diep dat de hals nog goed zichtbaar is. Uien 

houden niet van vers stalmest of compost met grove bestanddelen. 

Ideaal is een goed verteerde mest die vóór de winter werd 

aangebracht. 

Knoflook moet niks hebben van aanhoudende vochtigheid en 

vraagt veel licht. Plant de bollen daarom zo'n 20 à 25 cm uit elkaar. 

Het planten van knoflook kan al van eind februari, hoewel begin 

oktober beter is. 

Erwten 

De zaden in groepjes van 4 à 5 planten op een diepte van 4 à 5 cm. 

Erwten groeien op gronden die niet te vochtig of te kalkrijk zijn en 

houden van licht. Zet ze dus niet op een schaduwrijke plaats. 

Vergeet niet om de jonge plantjes te beschermen tegen 

vraatzuchtige vogels. 

Spinazie 

Vraagt een voedzame, vaste bodem (is gevoelig voor droogte). 

Gezien de korte groeicyclus (5 tot 6 weken), zijn niet alle voedende 

bestanddelen uit de bodem verdwenen en is het dus een  goede 

voorteelt voor andere gewassen. 

Zaaien op een diepte van 1.5 cm en aanrollen of -drukken. 

Verder kan er nog gezaaid worden: 

Sla, wortelen, groene selder, prei, radijs, kervel, peterselie, 

schorseneer en vroege aardappelen. Denk eraan: je kan beter iets 

later zaaien dan te vroeg, zeker wanneer je slechts over een kleine 

tuin beschikt. Ongunstige weersomstandigheden kunnen makkelijk 

voor een maand achterstand zorgen wanneer een zaaisel mislukt. 

Een week of twee weken later zaaien kan soms voor een beter 

resultaat  zorgen. 

Start tijdig met het vangen van slakken.. 

 

Weerspreuken voor maart (lentemaand) 
 

*   Donder in het groene hout, geeft een zomer nat en koud. 
*   Nooit is maart zo zoet, of hij sneeuwt een volle hoed. 
*   Een droge maart is goud waard. 
*   Natte maart, veel gras. 
*   Maartse buien die “beduien” dat de zomer aan komt kruien. 
    19 maart (Sint-Jozef) 
*   Sint-Jozef helder en klaar geeft ons zeker een goed jaar. 
*   Zoals de wind waait op Sint-Jozef, zo waait hij een heel jaar. 

Verdelingen van de bestellingen 

De bestelde goederen kunnen afgehaald worden op de volgende 

dagen: (Het uur komt op de afhaalbriefjes die je ontvangt) 

Potgrond op vrijdagavond 10 maart.  

Aardappelen: 10 maart 

Vroege groenten: zaterdag 11 maart. 

Meststoffen: zaterdag 18 maart. 

Bewortelde stekken en quickcellen: zaterdag 25 maart. 

Insectengaas:  

Wie geïnteresseerd is om insectengaas aan te kopen, kan daar-

voor contact opnemen bij een van de bestuursleden of tijdens een 

verdeling (vooraf aanvragen om te meten/snijden!). 

De prijs op dit moment is  6.5 € per meter. 

Privacywetgeving: We vragen regelmatig gegevens van onze le-

den op die ze vrijwillig mogen meedelen. Wij gebruiken ze alleen 

voor praktische doeleinden bij onze werking. Je kan de volledige 

privacyverklaring lezen op onze website. 

Vijgenstruiken: Jonge scheuten te verkrijgen bij Etienne Vanhees 

0472 85 30 99.  Snel zijn, ze moeten dringend verplant worden 

(voor half maart).  


