MOEDERDAG

BRIGIDAHUIS

Dit is een dag met een bijzonder tintje
Je verdient bloemen en misschien wel een lintje .
Daarom deze bijzondere wens
Voor een heel uniek mens
Dat de vreugde en het geluk van deze dag …
je voor altijd vergezellen mag …!
Leve moeder

Daguitstap met de boot naar Kanne en Vroenhoven op
zaterdag 5 augustus
Door de grote belangstelling voor de bootuitstap van 5 augustus
hebben we 20 plaatsen extra gereserveerd bij rederij Limburgia.
Meer uitleg over deze uitstap vind je in het TuinHier blaadje van
vorige maand.
Ben je geïnteresseerd om aan deze uitstap deel te nemen, dan
kan je je nog inschrijven bij één van onze bestuursleden.
Je kan je nog inschrijven tot ten laatste 10 mei.
Naam…………………………………………………………………
Adres……………………………………………………………………
Gemeente:………………………………………………………...

Schrijft in voor ………….Personen en betaalt …………X € 47=
Ik beschik over/niet over eigen vervoer
Totaal ……………………...
Versnapering voor ‘s middags niet vergeten!!!!

Zondag 21 mei om 9.30 u

Teeltwisseling en
combinatie teelt
Hermans Leo
Teeltwisseling
Teeltwisseling houdt de grond vruchtbaar en gaat ziektes tegen.
Wissel de plek van de soorten gewassen, veelvraten, matige
eters, kleine eters en blijvers elk jaar af.
Bemest de hele moestuin een keer in de drie jaar grondig. Het
is handig om de bedden niet breder dan 1,5 meter te maken en
er smalle paden tussen te voorzien. Zo loop je er niet overheen
tijdens het bewerken.
Combinatieteelt (ook wel mengcultuur, gewascombinaties) wil
zeggen dat je verschillende gewassen vlak naast mekaar of
door mekaar teelt. Zo probeer je te profiteren van de gunstige
invloed die verschillende gewassen op elkaar kunnen hebben.
Wat zijn goede en slechte combinaties?
•

In boeken en op het internet vind je heel veel tabellen van
goede en slechte combinaties. Vaak spreken deze gegevens
elkaar tegen.
• Rassen, afstanden, zaaidata en andere omstandigheden
kunnen erg verschillen van tuin(ier) tot tuin(ier);
• De wortelvlieg, preimot, aardappelziekte,... zijn sterk
geëvolueerd de voorbije decennia, net onder druk van
monoculturen met pesticiden. Hierdoor werken veel oude
middeltjes/combinaties niet meer.
• Geschikte combinaties zijn slasoorten - prei, (knol)selderij prei, komkommerfamilie - mais, wortel - ui, ui - rode biet en
knoflook - wortel.
Iedereen is van harte welkom

Fietstocht zaterdag 10 juni
Op zaterdag 10 juni gaan we weer een fietstochtje maken.
We vertrekken aan de kerk van Koersel. Wat we voormiddag gaan
bezoeken is nog even afwachten en kom je bij de volgende
publicatie te weten. Onze boterhammen eten we op aan de
Begijnevijvers. 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 bij de volgende publicatie. Hou deze datum alvast vrij.

Wat doe je in mei in de tuin
Ongetwijfeld geniet je van alles wat nu groeit en bloeit. Ik wil jullie
niet teleurstellen maar ook het onkruid groeit weelderig mee.
Wieden wordt vanaf nu een wekelijkse…misschien zelfs bijna
dagelijkse taak. Bestrijd agressieve onkruiden tijdig zodat hun
breed uiteenlopend wortelgestel geen kans krijgt.
Borders kunnen hier en daar nog wat worden opgesmukt. Gebruik
hierbij een drietand en werk wat meststoffen in, indien dit nog niet
is gebeurd. Bij sommige vaste planten mag het verdorde loof nog
worden weggehaald. Let op voor de jonge frisse neuzen die nu
reeds tevoorschijn komen zodat je deze niet beschadigt
Help de natuur een handje en voorzie schuilplaatsen voor
zoogdieren, insecten en amfibieën. Egels en padden zullen je
graag helpen met de opkomende slakkenplaag. Bijen en hommels
helpen bij de bestuiving van allerlei gewassen en
lieveheersbeestjes en oorwormen voeden zich maar al te graag.
met bladluizen jonge rupsen en insecteneieren

NIEUW
De groenmeester in Beringen geeft ook korting aan de tuinhierleden van Koersel. 10 % op volgende artikelen:
- Meststoffen
- Potgrond
- Tuinzaden
- Groenteplantjes
- Plantgoed (aardappelen, ajuin, sjalotten)
- Gereedschap
De groenmeester Koerselsesteenweg 82 3580 Beringen

Afhaling groenteplanten in cafetaria Cor
Pastorijstraat 42 Koersel
De afhaling van de groenteplanten zal doorgaan op
zaterdag 6 mei , van 9.30 tot 11 uur
Pastorijstraat te Koersel
Gelieve lege verpakkingen mee te brengen.

Afhaling zomerbloeiers
De afhaling van de zomerbloeiers zal doorgaan op
zaterdag 13 mei
Van 9 tot 10.30 uur en dit in de Patronaatzaal
Pastorijstraat te Koersel
Gelieve lege verpakkingen mee te brengen.

