Gewestreis naar Kalmthout
Dit jaar gaat de gewestreis door naar Kalmthout zie bijgevoegde
brief met inschrijving. Wil je mee? Schrijf dan snel in.
De inschrijvingen moeten binnen zijn voor 10 juni.
Samenaankoop aardbeiplanten
Ook dit jaar weer een samenaankoop van aardbeiplanten
Soorten

Gariguette

Darselect

Elianny

Rijp in de periode

20/5-10/6

25/5-25/6

26/5-1/7

Smaak

5

4

4

Houdbaarheid

3

3

4

Kwaliteit

3

3

3

Productiviteit

3

4

4

Vorm

3

3

4

Ziektebestendigheid

3

4

4

Je hebt de keuze tussen enkele soorten.
Bestellijst binnenbrengen voor 24 juni bij de bestuursleden.
Vaderdag
Een vader is als een vriend
die liefde en respect verdient
Een vader is een man
met wie je alles delen kan
Een vader, zou hij er niet zijn
dan was het leven minder fijn
Een vader en het gezin
veel plus en weinig min
Een vader, waarvan je zeker weet,
dat je elkaar nooit vergeet

Fietstocht zaterdag 17 juni
Op zaterdag 17 juni gaan we weer een fietstochtje maken.
We vertrekken aan de kerk van Koersel om 9.30 uur. We gaan het
melkveebedrijf van de familie Hillers-Plessers bezoeken in
Helchteren. Daarna rijden we naar de Begijnenvijvers waar we
onze meegebrachte boterhammen opeten.
Vervolgens fietsen we naar Hechtel: De Korhaan (jeneverproeverij
en klokkenmuseum). Daar krijgen we een rondleiding van
ongeveer 2u. Na het proeven van enkele drankjes keren we terug
huiswaarts.
Als het weer nu nog een beetje meezit, zal het een fijne zaterdag
worden. We hopen natuurlijk op een flinke opkomst.
Iedereen is welkom.
Inschrijving voor 10 juni

Juni zomermaand

Lekker de tuin in

Een aanhoudend zonnetje en echt aangename temperaturen
hebben we deze lente nog maar weinig gehad. Maar in de tuin
komt alles toch enorm snel tot bloei, dus geen reden om
achterover te leunen. Er is genoeg te doen!
Plaats plantensteunen bij hoge, ijle vaste planten. Bind de nieuwe
scheuten van klimplanten als rozen en clematis, en van hoog
opgroeiende groenten en bessenstruiken, zoals tomaten,
framboos en braam, vast.
Zaai een- en tweejarige bloeiers.
Bemest de border en moestuin met organische meststoffen.
Vergeet niet ook rozen, bloeiende kuipplanten, dahlia’s, buxus en
tomaten regelmatig (speciale) mest te geven.
Maai het gazon een keer per week.
Knip hagen en struiken vóór de langste dag (21 juni) in vorm. Doe
dit liefst op een bewolkte, regenachtige dag, maar in ieder geval
niet in de volle zon om te voorkomen dat de bladeren verbranden.
Verwijder regelmatig uitgebloeide bloemen van rozen, geraniums
en seringen.
Verwijder kroos, algen en woekerende waterplanten uit de vijver.
Vergeet de potplanten niet regelmatig water te geven als het
langere tijd droog is en zet er waterschotels onder.
Vul het vogelbad of de vogeldrinkschaal regelmatig bij.
Houd slakken, bladluizen en vraatzuchtige kevers, zoals de
taxuskever en het leliehaantje, in de gaten.
Zet kamerplanten met grote groene bladeren op een regenachtige
dag, als het minstens 18 graden Celsius is, een paar uur buiten.
De planten frissen ervan op en zijn meteen stofvrij.
In deze maand begint de zomer en dat kunt u zien aan de tuin.
Bomen en struiken staan volop in het blad, bloemen en planten
bloeien er lustig op los en de rozen brengen kleur, vorm en een
bijzonder fijne geur in de tuin.

Vlinders en vogels doen zich tegoed aan al het lekkers dat de tuin
hen te bieden heeft.
Ook de aardbeien gaan weer vruchten dragen. Dek deze af met
netten want de vogels vinden ze ook lekker.
Tegen het eind van de maand zijn ook de rode, gele en zwarte
bessen rijp
In deze tijd van het jaar kunt u namelijk volop snoeien en
schoffelen in de tuin. Het onkruid groeit hard in juni!
Als u nu uw haagplanten snoeit, maken ze nog een tweede
groeiperiode door.
De natuur staat flink in bloei, maar toch kunt u ook in deze tijd nog
planten. Denk bijvoorbeeld aan rozen die in de pot gekweekt zijn.
Zomerbloemen bloeien nu zelfs nog sneller dan in mei.
Wilt u een nieuwe border aanleggen? Bedenk wat mooie
combinaties en ga met het lijstje namen naar het tuincentrum.
Aan het einde van de dag heeft u er weer een mooie hoek in uw
tuin bij. Geef voldoende water als je nog nieuwe planten geplaatst
hebt.
Dit is de tijd om buiten te zijn en te genieten van uw tuin. Gezellig
samen een BBQ met vrienden of familie en koffiedrinken in een
zonnig hoekje terwijl uw kinderen of kleinkinderen spelen op het
gazon.
Wie nog eens een mooie tuin wil bezoeken, kan terecht aan het
kasteel van Hex op 9-10 en 11 juni, inkom 10 euro. Leden van
tuin- of natuurverenigingen (op vertoon van lidkaart): € 8 pp.
Gratis tot 16 jaar.
http://www.hex.be/plantenfestival-juni/

