Ons Jaarfeest 2019

Lesvergadering

Gaat dit jaar door op zaterdag 26 oktober in het Brigidahuis te
Koersel. Hou deze datum alvast vrij.
Inschrijven kan bij de volgende publicatie.
Dit jaar, voor ons 35 jarig bestaan, komt ‘t Kafkoor ons
vermaken.

Zondag 8 september om 9.30 uur

MOPJE
Een oudere dame stond aan de reling van een cruiseschip met beide
handen haar hoed vasthoudend zodat hij niet kon wegwaaien. Een
heer naderde haar en zei: "Excuseer me, mevrouw. Ik wil niet vrijpostig zijn maar is het U niet opgevallen dat uw kleed opwaait door de
wind?"
"Ja, dat weet ik", zei de dame, "maar ik heb beide handen nodig
om mijn hoed op zijn plaats te houden."

"Maar mevrouw, U moet weten dat U geen onderbroek draagt
en dat uw onderlichaam is blootgesteld aan onbescheiden blikken", antwoordde de heer in alle ernst.
De mevrouw keek eens naar onder, dan naar de heer en repliceerde: "Mijnheer, alles wat u daaronder ziet is 85 jaar oud... en
mijnen hoed is ne nieuwe!
Lessen bloemschikken
De lessen gaan gewoon verder in september. Nieuwe leden
kunnen zich nog inschrijven voor de volgende 4 maanden
De lessen worden gegeven in het Brigidahuis
elke 4de maandag van de maand met enkele
uitzonderingen bij Kerstmis en Pasen. De
volgende les gaat door op maandag 24
september om 19.00 u
Voor bijkomende inlichtingen kan je terecht bij
Martin Carmans tel : 011/425754

Brigidahuis Koersel
Onveilige planten voor mens en
natuur
Yanick Krikke
Vele planten zijn esthetisch zeer kleurrijk en sierlijk, maar vaak
beseft men niet dat er achter die prachtige plant ook een giftige
plant kan steken. Het innemen van enkele gram of druppels van
bessen of delen van de bloem kan al voldoende zijn om ernstige
vergiftiging op te lopen met soms fatale gevolgen Alle planten
zijn in principe giftig, maar de hoeveelheid bepaalt of een stof al
dan niet gevaarlijk is. Sommige planten kunnen - als ze sterk
verdund en in een bepaalde hoeveelheid- geneeskrachtig zijn.
Maar van wat plantensap, één blaadje, besje of bloemetje kan
iemand al vergiftigd zijn, met soms fatale gevolgen. De giftigste
plant aanduiden kan niet zomaar. Alles hangt af van groeiplaats,
jaargetijde, hoeveelheid zonneschijn, manier van aanraking van
gifstof en de vatbaarheid van de innemer.
De les die Yanick Krikke geeft gaat in een eerste gedeelte over
planten die niet veilig zijn voor de mensen, waar je op moet
letten en hoe met deze planten om te gaan.
Een tweede deel gaat over planten die invasief zijn. Invasieve
planten zijn planten die hier niet thuishoren en voor ons
problemen kunnen geven. We bekijken samen wat het
probleem van deze planten is en wat we er eventueel aan
kunnen doen.

Wat te doen in september
Vaste planten kan je uitgraven om ze te scheuren en de jongste
buitenste delen mogen dan terug de grond in
Heb je grote struiken of coniferen in de tuin die je pas volgend
voorjaar kan verplanten dan doe je er goed aan van deze nu al eens
rondom met de spade af te steken.
Op deze manier zal de plant de komende maanden vele nieuwe
haarworteltjes aanmaken waardoor ze zich makkelijker zal laten
verplanten het komende seizoen.
Denk er tijdig aan om zaden te oogsten voor volgend jaar. Bewaar de
zaden donker en droog.
De winterbloeiende planten verschijnen in de tuincentra en kunnen in
de komende maanden de tuin wat opfleuren. Naast bloemen zoals
viooltjes of winterheide (Erica's) kunnen ook sierkolen,
bessendragende struiken of heesters met mooie takken voor kleur
zorgen in de wintertuin.
De hagen zijn nu al een tijdje gestopt met groeien. Wil je een hele
winter kunnen genieten van een vrij strakke haag, dan is het nu de
moment om deze een goede snoeibeurt te geven.
Zorg er bij het snoeien van hagen steeds voor dat de onderkant
breder is dan de bovenkant.
Door deze tapse haagvorm kan het zonlicht tot onderaan in de voet
van de haag.
Bestrijding van slakken is nodig zodra schade wordt waargenomen.
De slakken paren meestal in het voor- en najaar. Per volwassen
exemplaar die je nu nog kan weg vangen heb je
in het voorjaar 300 eitjes minder.
Gras zaaien in september is interessant daar de bodem nog
voldoende warm is om op een korte tijd een mooi gazon te doen
verschijnen.
Lelijke plekken of putten in het gazon kunnen worden verwijderd om
daarna terug in te zaaien.
Afgevallen bladeren regelmatig van het gazon verwijderen met een
hark of door er met de grasmaaier overheen te rijden en ze via de
opvangbak te verzamelen.
Verwijder het overtollige mos met een verticuteermachine.
In de moestuin zijn er veel oogstbare vruchten zoals courgettes en
tomaten. In de serre oogsten we onze tomaten, pepers, paprika’s,
(enz..) komkommers…
Begin september is het nog mogelijk om sla in de vollegrond uit te
planten. Deze kan dan nog geoogst worden voor begin november.

Let wel op dat de aangekochte slarassen geschikt zijn om buiten te
telen. Indien je nog voor de winter spinazie wenst te oogsten dan kun
je deze nog zaaien tot half september.
Kervel kan nog worden gezaaid tot half september
Na de laatste oogst van de frambozen kun je de stengels die vruchten
hebben gedragen tot aan de grond afsnijden. Volgend jaar verschijnen de frambozen dan aan de nieuw gevormde grondscheuten.
Aangezien bij aardbeien de vruchtzetting voor volgend jaar zich in het
najaar ontwikkelt, is het aangewezen om nog wat compost toe te dienen.
Verwijder regelmatig het afgevallen fruit zodat het geen ziektes kan
overdragen. Overrijpe peren en appels zijn trouwens ook een aantrekkingsbron voor wespen.
Hou de grond onder de fruitbomen vrij van alle onkruid,... Zoniet zullen deze het voedsel verbruiken dat voor de vruchtbomen bestemd is.
Door kleefbanden of boomlijmbanden rond de stammen van jouw
fruitbomen te plakken voorkom je dat de vleugelloze wijfjes van de
wintermot langs de stammen omhoog kruipen. Op die manier kan ze
daar geen eitjes afzetten waar in het voorjaar rupsen uit komen die de
bladeren ernstig aanvreten.

POTGROND

De potgrond om uw grond te verrijken, kan terug besteld worden. Indien je goede potgrond in je tuin of serre wil gebruiken,
moet je de bestelling tijdig binnenbrengen bij een van de
bestuursleden.
De prijzen zijn onveranderd gebleven:
•
Universele potgrond € 3,50
•
Universele potgrond met leem € 4,00
•
Grote zak turf € 16
Bestellen kan tot 25 september 2019

