De vakantie
Ik verlang ernaar
genieten van de zon, de zee en het strand,
even naar een andere omgeving,
misschien wel een ander land,
lekker ontspannen
en alle nare dingen over het werk
en school uit je gedachten verbannen,
gewoon lekker zorgeloos leven,
al is het maar voor even,
thuis denk je vaak aan die dingen terug,
was het maar weer zomer.

In september beginnen we er opnieuw aan en hopen we jullie
allen talrijk bij onze samenkomsten terug te zien.
9 september:
7 oktober:
27 oktober:
???
9 december:

voordracht tuin-buur-wet
herfstwandeling
jaarfeest voor al onze leden
Kookles
sierplanten in de schaduw

Fietstocht naar
Kasteel Het Hamel

Om 09u30 gaf Felicien het startschot op het kerkplein. De
eerste halte was in Paal bij Jos Lemmens. Na een korte uitleg
in zijn kunstgalerie gingen we kunstwerkjes bewonderen in zijn
mooie tuin. Zal het je verwonderen dat er van tuinhierleden
vooral vragen waren over de bloemen en planten in zijn tuin?
Daarna ging de tocht via ons prachtig fietsroutenetwerk verder
tot in Lummen. Op een terras konden we onze picknick opeten.
Toen onze buiken gevuld en de dorst gelest was, moesten we
nog 150 meter verder tot aan de poort van de kasteeltuin.
Deze tuin met moestuin is enkel op afspraak en in groep te
bezichtigen. Blijkbaar is het eigendom na de dood van de
laatste eigenaar, bij wilsbeschikking, in een stichting
ondergebracht. Het was één van de werknemers van die
stichting die ons gidste. Het kasteel dat tijdens WO 2 zwaar
beschadigd werd, is later afgebroken. Het prachtige, grote
koetshuis is dan later omgebouwd tot woonst voor de laatste
eigenaars, maar was helaas niet te bezichtigen.
Na de wandeling door de moestuin en het kasteelpark hoorde
je door vele leden zeggen dat ze het eigenlijk zonde vonden
dat zo een mooi park niet vrij toegankelijk is voor de inwoners
van Lummen.
Met wat dreigende wolken in de lucht fietsten we richting huis.
En ja, al vlug moesten we stoppen om de regenjasjes aan te
trekken. Gelukkig was het maar een kleine bui.
Na een stop aan “ Bering Ski “ om de dorst te lessen, fietsten
we het laatste stukje terug tot Koersel kerk en kwam er een
einde aan een mooie dag.
Bedankt Felicien voor de perfecte organisatie. We kijken al uit
naar de tocht die je volgend jaar voor ons zal uitstippelen.

Mazoutactie
Je 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 dit direct bij onze verantwoordelijke voor
de mazout, Louis Verbeeck, Poststraat 14 te Koersel,
binnenbrengt. Deze brief moet ten laatste binnen zijn op
zaterdag 30 juni om 12 uur.
Nadien worden geen bestellingen meer aanvaard!
Algemene Verordening Gegevensbescherming
Vanaf 25 mei treedt de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG is een
Europese wetgeving die ervoor zorgt dat je privacy beter
beschermd wordt. In ons land bestond er al een privacywet,
maar die is ondertussen gedateerd en niet aangepast aan de
digitale wereld. De maatregelen die moeten genomen worden,
zullen ervoor zorgen dat hackers minder gemakkelijk aan je
data kunnen.
De gegevens die vanaf volgende maand beter beschermd
zullen worden, zijn: je naam, telefoonnummer, je adres, je IPadres, wat je liket op sociale media, … en ga zo maar door.
Kortom: alle gegevens over jou als persoon. Die gegevens
moeten nu dus beter beschermd worden tegen hackers en
datalekken.
Ook wij als vereniging moeten daar rekening mee houden.
Personen die niet meer wensen dat een foto van hen
gepubliceerd wordt op de website moeten ons daar zo spoedig
mogelijk van verwittigen en dan zorgen wij ervoor dat dit niet
meer gebeurt.
Wij als vereniging maken geen misbruik van uw gegevens.

Wat kunnen we in de maand juli in de tuin doen?
Siertuin
Wie zijn hagen voor de langste dag nog niet heeft geschoren, kan dit
ook nu nog goed doen. De meeste haagplanten krijgen nu hun
tweede groeischeut waardoor ze zich nog snel kunnen herstellen.
Hoe vaker je een haag knipt, hoe bossiger deze wordt waardoor je
meer privacy bekomt.
Hakken en wieden zal men niemand verbieden.
Verwijder de uitgebloeide bloemen, zodat de planten langer
doorbloeien en de border mooier oogt.
Verzamelen van zaden.
Vergeet uw borders niet te bemesten. Je planten kunnen nu wat extra
voedsel goed gebruiken!
Moestuin:
Zaaien van snel groeiende en vorstbestendige groenten zoals
winteruien, herfstandijvie, pastinaak, groenlof en roodlof,
veldsla, winterpostelein, radijsjes, worteltjes, Chinese kool, tuinrapen,
herfstbloemkool, stamslabomen, struikbonen, kervel, knolvenkel,
knolrapen, kropsla, peterselie, winterprei, rode biet, spinazie,
winterrammenas,…
De tomaten die buiten groeien mag je toppen nadat ze vier
vruchttrossen hebben gevormd. In ons klimaat krijgt die vijfde tros
toch geen kans om rijp te worden en kunnen de planten al hun
energie richten op de eerste vier trossen. Nijp de planten in tot één
blad boven de vierde tros. Om mooie grote vruchten te bekomen, kun
je bijmesten met een meststof met een hoog kaligehalte. Blijf de
planten ook dieven en aanbinden.
Planten van slasoorten,…
Regelmatig wieden en schoffelen zal nodig zijn.
Laat aardappelen na het rooien nog enkele uren in de tuin drogen
vooraleer ze naar binnen te brengen.
Laat courgettes niet langer worden dan ± 20 cm. Grotere exemplaren
smaken minder lekker en zorgen ervoor dat de plant uitgeput geraakt.
Wees alert voor de tomatenziekte en de aardappelziekte. De
bladeren krijgen roestbruine vlekken en worden vervolgens zwart en
sterven af. Aangetaste tomatenplanten gooi je weg en bij
aardappelplanten verwijder je de bovengrondse delen zodat je de
knollen later nog kan oogsten. Geef bij droog weer regelmatig water.
Zo voorkom je dat de planten voortijdig doorschieten en zaad vormen
waardoor ze taai en onsmakelijk worden. Het makkelijkste is het
geven van water met een druppelslang of met een
bewateringssysteem met regelbare druppelaars.

