Fijne vakantie
Geniet ervan !
De Vakantie is in zicht maar dit wil niet altijd zeggen dat we nu
niets meer te doen hebben. Er zullen in de tuin nogal wat werkjes
zijn, zeker met het slechte weer dat we dit jaar gehad hebben. Er
zullen groenten klaar zijn om in te maken en er zal hier en daar
nog wel een werkje uit te voeren zijn.
Maar laat het niet aan je hart komen en geniet nog van de mooie
dagen die komen eraan.
Voor diegene die mee op reis gaan naar de “Romantische
Strasse” :We zien elkaar op 15 augustus aan de opstapplaatsen
We wensen jullie een deugddoende vakantie zodat we er in
september opnieuw tegenaan kunnen gaan met het volgende
programma:
4 september: fietstocht
11 september: Ecologisch bewaren van groenten en fruit
15 oktober: Ledenfeest
6 november: Kookles
13 november: Herfstwandeling
11 december: Verzorging van gazon en siergrassen

Geniet nog van jullie vakantie !

Onze fietstocht
naar
Beringen
Zondag was het dan zover. Het aantal inschrijvingen voor onze fietstocht
was aan de lage kant maar daar zat het weer van de voorbije weken wel
voor iets tussen. "Hebben jullie eitjes naar de Karmelitessen gebracht?"
vroeg een van de sportieve fietsdames... Nee dus, maar het weer was
er niet minder stralend om.
Vertrek op het kerkplein in Koersel. De tocht ging eerst langs een aantal
minder gekende weggetjes richting de volkstuintjes, achter het plein van
Vigor Beringen. We stonden daar aan een gesloten poort en ook de gids
kwam niet opdagen. De reden was niet ver te zoeken want 80% van de
tuintjes stond blank. Enkele moedigen waagden zich over de afsluiting
maar konden alleen maar vaststellen dat de meeste groentjes met de
voeten in het water stonden of al gedeeltelijk waren weggespoeld.
Dan maar verder richting het Mijnmuseum. Bij een lekkere tas koffie,
soep of frisdrank werden de boterhammen verorberd. Niemand had
interesse om het Mijnmuseum te bezoeken, dus werd rond 13u30 de
wandeling op de terril aangevat. Voor sommigen een zware inspanning
maar toch geraakten alle deelnemers na een fikse inspanning boven.
Het uitzicht was, bij dit stralend weer, fantastisch. Limburg groene
provincie. Dit kon iedereen beamen. Op de terugtocht naar het
Mijnmuseum hebben een zestal moedige klimmers de oude terril
beklommen (klimmen is hier het juiste woord). De terril wordt om deze
tijd omgetoverd in een avonturenberg. Na deze zware beklimming
konden de meesten een goei pint verdragen.
De reis werd dan verder gezet richting Stal. Hier mochten we
binnengluren in de tuin van de Fam. Ceuppens-Hermans. Een tuin met
500 soorten vaste planten, rozen, struiken, snoeivormen, vijver (50m²)
met waterval, spuitfiguurtjes en waterplanten, waterornamenten en een
rotstuintje met waterloop. Daartussen slingert een gazon met borders en
mooie zithoekjes. Na het bezoek aan deze oase van rust ging de tocht
verder langs "de melkpad" richting Koersel.
De prachtige tuin van de fam. Ceuppens-Hermans is zeker een
bezoekje waard, daarom geef ik hier enkele nuttige gegevens: Adres:
Orgelwinningstraat 86, Stal
Open op: 3, 10 en 17 juli (10-18u), groepen na afspraak.

Mazoutactie
Men kan weer inschrijven om mazout te bestellen.
Ieder lid krijgt een bestelbrief in de brievenbus waar de prijs en de
leverancier van de mazout op staat.
Dit is de enige en definitieve inschrijving waarop je dan het aantal
liters invult en direct bij onze verantwoordelijke voor de mazout,
Louis Verbeeck, Poststraat 14 te Koersel, binnenbrengt. Deze
brief moet ten laatste binnen zijn op zaterdag 2 juli om 12 uur.
Nadien worden geen bestellingen meer aanvaard!

Aardbei planten
De aardbeiplanten kunnen afgehaald worden op zaterdag
20 augustus tussen 10 en 11 uur aan de patronaatzaal in de
Pastorijstraat te Koersel. Gelieve verpakking mee te brengen.
Tuinweetjes
In de moestuin kun je nog steeds heel wat groenten zaaien, zoals
bewaarui, Chinese kool, groenlof, herfstandijvie, kervel, peterselie,
knolvenkel, kropsla, pastinaak, radijsjes, rode biet, spinazie,
struikboontjes, winterprei, rammenas, winterpostelein en wortelen.
Bij het uitplanten van winterprei worden de wortels en het loof meestal
ingekort. Dit vergemakkelijkt het planten. Maar niet inkorten geeft een
iets snellere groei en later een iets zwaardere prei.
Eind juli kunnen we de eerste veldsla zaaien. Zaai dun in vooraf
natgemaakte gleuven. Veldsla heeft vocht nodig om te kiemen. Na
zaaien afdekken met een vochtige jutezak. De grond mag vooraf niet
gespit worden.
Laat pas geplante aardbeien en aardbeien die je nog een jaar wilt
overhouden geen uitlopers maken. Haal ze systematisch weg want ze
putten de plant uit.

Werken in de tuin in de vakantie
Grondwerk
Verwijder het onkruid uit de tuin. Maak de grond los, zodat de
structuur verbetert, onkruid minder kans krijgt en er voldoende beluchting is. Verkruimel de bodem, zodat het een beter zaaibed
wordt en minder snel uitdroogt.
Ongedierte weg
Verwijder ongedierte, zoals luizen en slakken, uit de tuin. Laat
slakken met huisjes leven. Ze eten de eitjes van de naaktslakken,
die veel schadelijker zijn voor je tuin.
Perkgoed
Geef perkgoed goed water en bemest wekelijks bij. Verwijder de
dode bloemen.
Gras
Maai het gazon minimaal een keer per week. Maar maai het niet te
kort, omdat het kan verbranden en je dan gele plekken krijgt.
Strooi bij regenachtig weer wat gazonmest. Besproei het gras bij
voorkeur eens per week een paar uur achter elkaar, in plaats van
elke dag een paar minuten. Het water kan dan lekker diep de bodem binnendringen.
Water geven
Is het erg warm, zorg er dan goed voor dat planten en bloemen
voldoende water krijgen. Vooral hanging baskets hebben veel water nodig, omdat deze snel uitdrogen.
Sproeien of water geven kun je het beste 's morgens doen.
Geef planten nooit water midden op een zonnige dag. Dit kan namelijk bladverbranding veroorzaken. Bovendien verdampt er veel
water voordat het de wortels heeft bereikt.
Het is beter om een paar keer per week veel water te geven dan
elke dag een beetje.
Je kunt ook 's avonds water geven, maar het nadeel hiervan is dat
de planten dan de hele nacht nat zijn.
Hierdoor zijn ze gevoeliger voor schimmels.

