Lesvergadering

Oktober: Wat moet er deze maand gebeuren in de tuin?
Het einde van het jaar nadert met rasse schreden. De herfst is
helemaal in het land maar dat betekent niet dat er in de tuin
geen werk meer is. Integendeel!
Wij lijsten de tuinklusjes voor deze maand graag voor je op.
De bladeren vallen nu razendsnel van de bomen. Hark ze
bijeen en gooi ze op de composthoop. Je kunt ze desgewenst
ook gebruiken als beschermlaag voor je borderplanten.
Een hekel aan het maaien van je gazon? Goed nieuws, het
einde is in zicht! Zet voor de laatste maaibeurt de maaistand
iets hoger.
Extra kalk op het gazon is welkom.
Last van mos in je gras? Je kunt deze maand nog verticuteren.
Onkruid groeit nu ook niet meer zo snel. Maak je tuin helemaal
winterklaar en verwijder alle onkruid uit je borders.
Bladverliezende struiken en bomen kun je nu aanplanten!
Groenblijvende struiken en coniferen kun je nu verplanten.
Oktober is de ideale maand om rozen, bloembollen en hagen te
planten.
Haal niet-wintervaste planten in bloembakken naar binnen.
Vul de potten en bloembakken buiten met winterharde planten
zoals heide of chrysanten.
Bescherm oleanders, olijf- en vijgenbomen, palmen en andere
mediterrane planten met een vorstbeschermingsdoek.
Heb je een appel- of perenboom? Dan is het oogsttijd! Om te
zien of het al tijd is om jouw appels of peren te oogsten, kijk je
naar de pitten. Als die bruin zijn, is het tijd! Witte pitten wijzen
op onrijpe appels.
De walnoten beginnen stilaan te vallen! Dat is dan ook het
ideale tijdstip om de notelaar te snoeien.
In de moestuin kun je onder andere pompoen, bietjes, selder en
wortel oogsten.
Hang je nestkastjes nu al in de boom. Dan is de kans op
bewoners in het voorjaar groter.
Verwen vogels met lekkers op een voedertafeltje als het begint
te vriezen.

Zondag 15 oktober om 9.30 uur
Brigidahuis Koersel

Kookles
Noel Brands

Ook dit jaar hebben we na het succes van vorig jaar Noel
opnieuw gevraagd om voor ons een goede kookles te geven.
Deelnemen kan nog, maar dan moet je één van de
bestuursleden verwittigen voor 12 oktober.
Deelnameprijs € 2
Waar:

Brigidahuis in Koersel

Wanneer: 15 oktober om 09:30 u
Wat:

Wat hij dit jaar gaat klaarmaken, is nog een
verrassing. Je krijgt er in ieder geval allerlei tips
over het werk in de keuken. Iedere aanwezige krijgt
de recepten mee naar huis. Een balpen om notities
te maken, is geen luxe.
En ja, er kan weer goed geproefd worden.

Misschien tot dan!

Belangrijk

Witloofwortelen

LIDGELDEN - ABONNEMENTEN 2018

Na het succes van voorgaande jaren organiseren we weer een
samenaankoop van witloofwortelen

Landelijk of plaatselijk lid van Tuinhier
Het jaar loopt weer stilaan op zijn einde. Ook dit jaar zal in de
loop van oktober of november een bestuurslid of bode bij jullie
langskomen voor het lidgeld van 2018.
Vanaf dit jaar heb je de keuze om ofwel plaatselijk ofwel
landelijk lid te worden.
Wat houdt dit juist in?
Als plaatselijk lid betaal je € 10 en ontvang je maandelijks de
plaatselijke publicatie met aankondigingen en heb je de
mogelijkheid om mee te doen aan de samenaankopen van
stookolie, groenteplantjes, bloemen, zaden, potgrond,
witloofwortelen, aardbeiplanten, enz.
Als landelijk lid betaal je € 20 en ontvang je daar bovenop het
landelijke tijdschrift van Tuinhier Vlaanderen.
Het bestuurslid of de bode die bij jou langskomt, zal je meer
uitleg geven.
Wij hopen dat je tevreden bent over de werking vanTuinier
Koersel. En je mag altijd nog vrienden of buren aanmoedigen
om ook bij onze vereniging aan te sluiten.
De kalender van TuinHier krijg je er nog steeds gratis bij. In
deze kalender staan nuttige tips voor het onderhoud van je tuin
en over verschillende activiteiten van andere Tuinhier
verenigingen.

De verdeling zal eind oktober begin november plaatsvinden.
De prijs voor 25 wortelen is € 3 en voor 50 wortelen € 6.
Bestellingen binnenbrengen vóór 10 oktober 2017.
Jullie zullen tijdig verwittigd worden wanneer de wortelen
kunnen afgehaald worden.

Meststoffen
Omdat kalk strooien op het gazon beter is in het najaar dan in
het voorjaar, kun je nu de kalkproducten bestellen.
De andere meststoffen kan je in februari bestellen.
Bestellijsten binnenbrengen bij een van de bestuursleden vóór
15 oktober 2017.

Ons Jaarfeest
Gaat dit jaar door op zaterdag 4 november in zaal de Kardijk
te Beverlo.
Gelieve je tijdig in te schrijven.
Ook dit jaar terug met DJ Bruno.

