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Woord vooraf
Beste Tuinders,
Met een beetje vertraging zijn wij er terug met een nieuw clubblad.
We beginnen stilaan de lentekriebels te voelen door de mooie zonnedagen die de voorbije dagen bij ons zijn voorbij
gekomen. Daartussen hebben we wel nog een winterprikje moeten verwerken, maar wij laten ons daadoor niet
ontmoedigen.
Door de corona pandemie worden we steeds gedwongen om meer in ons kot te blijven, maar ik zou zeggen niet
getreurd , zo hebben we meer tijd om ons uit te leven in de gezonde lucht en in onze moestuin, vierkantmeter tuintje,
siertuin of ons balkonplanten tuintje.
Zoals de vorige jaren kunnen we via onze vereniging jullie ook helpen om ervoor te zorgen dat jullie tuintje er terug
mooi en fleurig uitziet.
Via de Koninklijke Tuinhier Kluisbergen kunnen we terug Groenten- Bloemen en Struikplanten aankopen via een
samenaankoop aan voordelige prijzen en met optimale kwaliteitsplanten.
Bestelformulier en info vind je hieronder.
Even ter herinnering:
3
Voor wie nog interesse heeft in Champost , er is er nog steeds beschikbaar aan 12€/m .
Verdere uitleg over champost kan je nog terug vinden in ons clubblad 4 van vorig jaar, of op aanvraag dan stuur ik
die nog even door via mail.
Wie er nog kan gebruiken gelieve contact op te nemen met Hubau Pascal via mail of gsm 0473/807614.

Afscheid Willy

Met heel veel spijt moeten we het plots overlijden melden van onze secretaris Willy Verplancken.
Willy is van ons heen gegaan op 11 maart 2021 op 69 jarige leeftijd.
Vanaf 2013 heeft Willy de taak als secretaris en clubblad schrijver op zich genomen van onze vereniging de
Koninklijke Tuinhier Kluisbergen.
Sedert 2019 was hij medesamensteller van onze Biologische- Dynamisch- Zaai- Plant en Oogst kalender.
Wij zullen Willy’s aanwezigheid, betrokkenheid en warme persoonlijkheid erg missen.
Bedankt Willy,
Vaarwel, het ga je goed.

Bestelling zomerbloeiers
Tuinhier Kluisbergen biedt jullie dit jaar terug de mogelijkheid om gezamenlijk zomerbloeiers aan te kopen.
De soorten en de prijzen kunnen jullie hieronder op de bestelbon vinden.
Bestellen kan online via email naar pascal.hubau@skynet.be
Of
Via het bestelformulier hieronder te bezorgen aan een bestuurslid.
De betaling gebeurt het liefst vooraf via overschrijving op rekening : BE23 4447 5897 7191 (bic: KREDBEBB) met
vermelding zomerbloeiers 2021 – jullie naam ofwel het te betalen bedrag te bezorgen aan een bestuurslid samen
met het bestelformulier.
Gelieve uw bestelling & betaling door te geven vóór 02 mei 2021.
De bloemen kunnen jullie afhalen op 7 & 8 mei 2021 bij Philippe Reyntjens – Grote Herreweg 24 te Ruien

Bestelformulier voor bloemen 2021
Naam : ……………………………………………..
Adres : ………………………………………………
..…………………………………………….
Telefoon :……………………………………………

Geranium staanders
dubbel rood
dubbel roze
dubbel lila
dubbel wit/roze
Geranium hangers
dubbel rood
dubbel wit met rode rand
Geranium roi du balcon
enkel rood
enkel lila
Water begonia’s groenblad
rood
roze
wit
Begonia’s dubbel
gemengd
Hang begonia’s dubbel
rood
Hang verbena uit stek
roze
rood /wit
lavendel blauw

……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….

x 1.30€ =
x 1.30€ =

Nemesia
rood/wit
Gaura

x 1.30€ =

wit

x 1.30€ =

roze

………. x 1.30€ =
……….
………. x 1.30€ =
……….
………. x 1.30€ =
……….
………. x 1.30€ =
……….
………. x 0.50€ =
……….
………. x 0.50€ =
……….
………. x 0.50€ =
……….

Tageten – kleine stinkers
dubbel geel/bruin
Lobelia uit stek

………. x 2.00€ =
……….
………. x 2.00€ =
……….
………. x 0.40€ =
……….

………. x 1.30€ =
……….
Vlijtig liesje sunpatiens (grote pot)

blauw

wit
rood
Bacopa
wit
Brachycome
blauw

………. x 0.50€ =
……….

Dichonora

………. x 1.50€ =
……….

Diphadenia

………. x 1.30€ =
……….
………. x 1.30€ =
……….
………. x 1.30€ =
……….

………. x 1.30€ =
……….

rood
Sanvitalia hangend
geel
Diascia
bleek roze

………. x 2.50€ =
……….
………. x 2.50€ =
……….
………. x 1.30€ =
……….
………. x 1.30€ =
……….
………. x 1.30€ =
……….
………. x 3.00€ =
……….
………. x 1.30€ =
……….
………. x 1.30€ =
……….

Surfina’s grootbloemig
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….

x 1.30€ =

……….
……….
roze
……….
……….
wit/roze hartje
……….
……….
oranje terracotta
……….
……….
Surfina’s middel grote bloei

x 1.30€ =

universele potgrond

x 1.30€ =

Tomaat planten

purper
donker roze
rood
blauw
rood/geel
Mini surfina’s calibrachoa
rood dubbel

wit/rood
Osteospermum Ecklonis
wit
mauve
Bidens
geel/rood
geel/roest

x 1.30€ =
x 1.30€ =
x 1.30€ =
x 1.30€ =

Hangpotten
in soorten
Streptocarpus schaduw
blauw
Potgrond 50l
voor bloembakken

x 1.30€ =

coeur de boeuf

x 1.30€ =

pyros ronde

………. x 1.30€ =
……….

Kersttomaten
rood
geel

………. x 1.50€ =
……….
………. x 1.50€ =
……….

roze

………. x 1.30€ =
……….
………. x 1.30€ =
……….

TOTAAL BEDRAG

Vaste plant Echinacea

geel

………. x 9.00€ =
……….
………. x 1.30€ =
……….
………. x 6.50€ =
……….
………. x 6.50€ =
……….
………. x 1.75€ =
……….
………. x 1.75€ =
……….
………. x 1.00€ =
……….
………. x 1.00€ =
……….
………. x 2.00€ =
……….
………. x 2.00€ =
……….
€ ……………………….

Geranium staanders

dubbel begonia

Tageten

Geranium hangers

dubbel hang begonia

Lobelia

Roi du balcon

Brachycome

Vlijtig liesje

Diascia

Dichonora

Diphadenia

surfina

Mini surfina

Sanvitalia
hangend

Nemesia

Verbena

Water begonia

Streptocarpus

OPGEPAST DE GETOONDE KLEUREN OP DE FOTO’S ZIJN NIET DE REEELE KLEUREN.
Deze foto’s kunnen je helpen om de verschillende soorten te herkennen.

Gaura

Bacopa

Osteospermum Ecklonis

Bidens

Echinacea

Recept – Noten-en-zadencrackers
Wat heb je nodig :
200 gram geroosterde hazelnoten of gemengde noten
200 gram lijnzaad of gemengde zaden
4 eieren
4 takjes rozemarijn
Zo maak je het klaar :
Verwam de oven voor op 180°C.
Doe de noten en de zaden in een blender.
Rits de blaadjes van de rozemarijn en doe ze bij de noten en zaden.
Maal tot een grof meel.
Meng er de eieren door.
Leg een vel bakpapier in een ovenschaal. Strijk de noten-en-zadenmassa helemaal open. Leg een
tweede vel bakpapier op het deeg en wrijf met een theedoek gelijkmatig over het papier, tot het
deeg niet meer dan een paar millimeter dik is.
Verwijder het bovenste vel bakpapier.
Zet de ovenschaal in de oven.
Draai de cracker na 10 minuten om en laat nog 5 minuten bakken.
Voorbeeld van zaden-en-noten: pompoenpitten, sesamzaadjes, lijnzaad, pecannoten, walnoten,
pistachenoten…

Activiteitenkalender 2021
Blijft tamelijk leeg door de coronapandemie, we hopen om nog enkele activiteiten te doen op het einde
van dit jaar zoals onze bestuursvergaderingen, voordracht, infostand geitenkeuring, jaarlijkse kaarting.
We houden jullie op de hoogte.

Lid worden van Tuinhier Kluisbergen
U blijft lid of wordt nieuw lid door het storten van €18 indien communicatie via email of €25 indien
communicatie via de post met internationale overschrijving, op IBAN: BE23 4447 5897 7191 (BIC:
KREDBEBB) van de Koninklijke Tuinhier Kluisbergen, met vermelding: naam - lidgeld 2021 –
emailadres.

