Gewestreis naar Nederland
Bezoek aan Nederlands Limburgse droomtuinen Klimmen, Kerkrade en
Maastricht.
Voor bijkomende informatie, zie bijgevoegde inschrijvingsbrief.

Mei plantendag domein Bokrijk
Op dinsdag 1 mei kan het hele gezin weer met volle teugen genieten
van het buitenleven in het park. 200 standhouders zorgen voor een
opvallend kleurenpallet in Bokrijk. Zij bieden de keuze uit een
uitgebreide waaier aan bloemen en planten. Deze unieke plantenmarkt
is te bezoeken van 8u tot 18u. Hoe breng je rust in je tuin? Landelijke
Gilden brengt inspiratie. Radio 2 vrolijkt de dag op met liveuitzendingen.
Parking kost € 7. Breng je graag een bezoek aan het
Openluchtmuseum? In ruil voor je parkingticket krijg je op dinsdag 1 mei
2 euro korting op de toegangsprijs voor volwassenen.
Tip: Magnoliawandeling.
Deze wandelroute vertrekt aan het arboretum. Eens in het
arboretum volg je de pijlen “arboretumwandeling”. Deze wandeling
vormt een lus van 2 km doorheen het arboretum, waarbij je zeker langs
de mooiste magnolia’s passeert. De collectie bevat bekende en ook
enkele zeldzame soorten van over heel de wereld, van Noord-Amerika
tot China. Naast magnolia’s kan u ook genieten van voorjaarsbloeiers
en andere bloeiende bomen en struiken, zoals kerselaars of
rododendrons.
Mama is het woord
waar het leven mee begint.
Mama is het woord
dat hoort bij ieder kind.
Een woord om zacht te zeggen
niet om luid te schreeuwen.
Het hoeft niets uit te leggen
en gaat door alle eeuwen.
Mama is het woord
waar de mensheid mee begint.
Mama is een ander woord voor
LIEFDE.

Fietstocht zondag 27 mei
Op zondag 27 mei gaan we weer een fietstochtje maken.
We vertrekken aan de kerk van Koersel om 9u30.
Dit jaar fietsen we richting Paal. In de wisselstraat 22 gaan we een
kleine tuin met beelden en een tentoonstelling van schilderijen van
plaatselijke schilders bezoeken.
Vervolgens fietsen we door naar een kasteeltuin in Lummen,
linkhoutstraat 173.
Het kasteel met bijbehorende kasteelboerderij stamt uit de 18e
eeuw. In de Tweede wereldoorlog werd het kasteel grotendeels
vernield en later werd het afgebroken. De stallen en de boerderij
werden door de familie Moffarts herbouwd tot woning.
Er is onderweg plaats voorzien om onze zelf meegebrachte
picknick op te eten.
Inkom € 3 per persoon
Iedereen is welkom.
Inschrijving voor 20 mei

De tuin in mei
Het gazon ligt er mooi gemaaid bij en blinkt in de ochtenddauw. De
borders zijn frisgroen met hier en daar een eerste bloemenpracht.
Of hoe de seizoenen kunnen verschillen... Vele taken herhalen
zich nu: onkruid wieden, gras afrijden, de gazonboorden proper
maken en heel binnenkort, een eerste maal de hagen snoeien.
Het snoeien van hagen
Het snoeien van Buxus gebeurt best na de ijsheiligen om geen
vorstschade te krijgen op de vers geschoren twijgen. Bij het
snoeien van Buxus wacht je best tot het een bewolkte dag is. Als
je een Buxushaag op een warme zonnige dag snoeit dan zal deze
na enkele dagen verbrandingsverschijnselen vertonen. Hou
rekening met schimmelziekten en ontsmet het snoeimateriaal.
Ook ligusterhagen kunt u best reeds voor de eerste maal snoeien.
Deze hagen groeien nu zeer snel en verliezen daardoor ook vlug
hun strakke haagvorm. De meeste bladdragende hagen zoals
beuk, haagbeuk, lonicera, buxus, hulst, laurierkers,... kunnen in de
tweede helft van mei voor de eerste maal worden gesnoeid.
Merk je dat je haag, door het koude voorjaar, nog maar pas mooi
groen staat dan kan die eerste scheerbeurt zeker nog enkele
weken worden uitgesteld. Dit vooral als de haag ook in het najaar
van afgelopen jaar netjes werd geschoren.
Coniferen in haagvorm kunnen aan het eind van de maand ook
hun eerste snoeibeurt krijgen. Taxus kunt u beter wat later in juni
snoeien. Knip coniferen niet af tot op het kale hout want ze zullen
niet meer uitlopen. Alleen bij Taxus is dat wel toegestaan.
De plantenborder
Het is nog niet te laat om lege plekken in de border op te vullen
met allerlei nieuwe vaste planten en/of heesters. Alles wat je nu
plant, geef je de eerste weken best voldoende water zodat de
planten goed kunnen doorwortelen en nog dit jaar de gewenste
resultaten geven.
Uitgebloeide tulpen in de bloemborder kunnen worden
weggesneden. Laat het loof rustig afsterven zodat de bol energie
kan opnemen voor het volgende jaar.
Let steeds op voor slakken: plaats milieuvriendelijke slakkenvallen
en vul ze met bier van hoge gisting. Controleer steeds op ziekten
en plagen: het leliehaantje, de taxuskever, de beukenbladluis, de
spinselmot en verschillende andere rupsensoorten.

Zaai nu een bloemenweide van één- en tweejarigen om insecten
zoals hommels, bijen, vlinders en lieveheersbeestjes aan te
trekken. Voorzie voor al deze nuttige insecten ook
schuilgelegenheden en koop of bouw je eigen insectenhotel.
Kuipplanten, perkgoed en eenjarigen
Eenjarige en kuipplanten die niet tegen de nachtvorst kunnen,
mogen pas vanaf 15 mei na de ijsheiligen naar buiten.
Wens je minder vaak te moeten gieten, dan kun je de potgrond
met waterkristallen mengen. De kristallen absorberen tot 400 keer
hun eigen gewicht aan water waardoor uw potgrond een veel
grotere waterbuffer bezit voor uw planten. De kristallen geven het
water terug af op het moment dat de planten dit nodig hebben
waardoor ze tijdens warme, zonnige dagen veel langer fris blijven
en minder gietbeurten nodig hebben. Ideaal voor kuipplanten,
hanging baskets, potplanten,...
Zet de planten in een bloembak, in schalen, potten die onderaan
voorzien zijn van enkele afwateringsopeningen.
Bijmesten hoeft deze maand niet te gebeuren daar er voldoende
meststoffen in het potgrondmengsel verwerkt zijn. Duw de
potgrond rond de wortels goed aan en geef na het inplanten
rijkelijk water. Bij zonnig weer moet je van nu af aan je planten in
potten en bakken iedere dag water geven. Koop ook bijhorende
onderschotels voor uw potten en bloembakken. Geef water dan bij
voorkeur in de onderschotels, via de openingen zullen de planten
dan wel het water opzuigen dat ze nodig hebben.
De groententuin
Courgettes en pompoenen die reeds binnen zijn gezaaid,
kunnen nu eindelijk, na de ijsheiligen, op de gewenste plaats in de
tuin worden geplant. Spit eens wat organisch materiaal door de
grond want deze planten houden van heel veel vocht tijdens de
groeiperiode. Zet ze 90 cm uit elkaar in alle richtingen zodat ze
voldoende ruimte hebben om uit te groeien. Geef ze voldoende
water tijdens de zomer en voorzie eventueel klimrekken voor
kruipende en klimmende soorten om zo wat ruimte te besparen.
Zaai pronkbonen, sperziebonen en suikermaïs nu ter plaatse. Het
vorstgevaar is nu geweken.
Bemest bessenstruiken en druivelaars indien je dit nog niet hebt
gedaan!

