
Bloemschikken 

Na een lange periode van stilte, willen we met onze vereniging de 

draad weer oppikken met een aantal activiteiten.  

Dat deden we reeds op zondag 12 september met de eerste 

voordracht sinds lang, over: “Het nut van bijen voor onze tuin”.  

Zo willen we na een jaar stilstand ook de bloemschiklessen 

hervatten.  Dit zal gebeuren onder begeleiding van een 

deskundige lesgeefster. De lessen gaan door in het Brigidahuis op 

een coronaveilige afstand van elkaar.  

Voor dit jaar gaan we nog drie lessen inrichten. 

De lessen gaan door op dinsdag 19 oktober, maandag 29 

november en op vrijdag 17 december. We starten om 19 uur. 

We vragen hiervoor een bijdrage van € 6 per les.  

Heb je interesse voor deze lessen of wil je je al inschrijven voor 

volgend jaar. Contact: Martin Carmans op het nummer 

0474/647053 of op het emailadres 

martin.carmans@telenet.be. 

We hopen met het terug opstarten van alle 
activiteiten onze sociale contacten, die we 
zeker gemist hebben, terug te kunnen 
hervatten. 

Lidgeld voor 2022 

Tegen het einde van het jaar willen we je weer vragen je lidgeld te 

betalen voor het kalenderjaar 2022. Het te betalen bedrag 

is 23€ voor een landelijk lid met tijdschrift en 13€ voor een 

plaatselijk lid zonder tijdschrift.  Je  kan je lidgeld vanaf nu tot 

uiterlijk 1 november storten op rek. nr.  BE90 7351 1911 0732 . 

Leden die op 1 november hun lidgeld nog niet overgeschreven 

hebben zullen persoonlijk bezoek krijgen van hun bestuurslid of 

bode en kunnen dit dan in orde maken. 

De lidkaart vind je bij de publicatie van januari. 

Vermeld bij overschrijving  in de mededeling duidelijk:  
Lidgeld + Naam van het lid  

30 oktober 2021 

 

Het is weer feest !!! 

Ledenfeest 30 oktober 2021 

Covid-19 stak er vorig jaar nog een stokje voor, maar ondertussen 

lijkt het ergste van deze coronacrisis achter ons te liggen. Daarom 

willen we dit jaar terug een coronaproof ledenfeest inrichten. 

Coronaproof, want we zullen rekening houden met de op dat 

moment geldende coronarichtlijnen. 

En dat alles tegen een coronaproof prijsje (zie inschrijving). 

In deze prijs is inbegrepen: warm buffet, alle dranken, gratis 

tombola en een geschenkje voor de vrouwen. Het amusement is 

nog een verrassing. 

Deuren open vanaf 18u 

INSCHRIJVEN 

Inschrijven vóór 18 oktober 2021 

Hoe? Bij uw bestuurslid, of via mail naar war.convens@gmail.com   

of door middel van een storting op het rek. nr.  

BE90 7351 1911 0732 met 

vermelding: Ledenfeest + 

aantal personen. 



Wat te doen in de tuin in oktober 
  

Wil je graag nog wat planten verplaatsen of de border een make-

over geven? Oktober is de ideale maand voor dit soort klusjes. 

Doordat het blad nog niet is afgestorven kun je goed zien waar alle 

planten staan en welke ruimte deze innemen. 

Voor meer kleur in de herfst zet je asters in de tuin. Je kunt ze in 

volle bloei in de border planten. 
 

• Oktober is dé uitgelezen maand om bloembollen te planten.  

Door verschillende soorten bollen te planten en rekening te 

houden met de bloeitijd heb je vanaf januari iedere maand 

plezier van voorjaarsbloeiers. 

• Plant sneeuwklokjes voor januari, krokussen en irissen voor 

februari, narcissen en blauwe druifjes voor maart en tulpen 

voor de maanden april en mei. 

• Verzamel rijpe zaden en bessen van uitgebloeide planten voor de 

vogels ermee vandoor gaan. Veel van deze zaaddozen zijn ook 

leuk om te bewaren voor het schikken van een mooie 

bloemenbos. Vergeet vooral niet om de planten water te blijven 

geven bij droog weer. 

• De bodemtemperatuur is deze maand nog een stuk hoger dan in 

het voorjaar. Dat betekent dat je het gazon nog prima kunt 

maaien. Gooi wel direct het grasmaaisel weg. In het najaar 

breekt gras namelijk minder goed af. Hierdoor kan gemaaid 

gras op je gazon een ondoordringbare laag vormen voor lucht 

en water en ontstaat er een viltachtige laag op de grasmat 

• Span een net over het water van je vijver. Zo voorkom je dat de 

vijver vervuild wordt met vallende bladeren. 

De vissen zullen door het koudere weer zich steeds dieper in 

de vijver verplaatsen. Zolang de watertemperatuur boven de 8 

graden is kun je vissen gewoon blijven voeren 

Voordracht/les van 12 september:  

Bijen, noodzakelijk voor de natuur en de mens. 

Onze eerste voordracht na de covidpauze, was een zeer boeiend 

verhaal, gebracht door een specialist: Philip Duts, voorzitter van de 

Koninklijke Vlaamse imkerbond. 

Hij leerde ons dat er meer dan 400 soorten bijen zijn, van de  

zwart-rosse zandbij tot de honingbij. Hij legde het verschil uit 

tussen hommels, wespen, bijen en de hoornaar…  

Deze dieren zijn noodzakelijk voor de bestuiving: zonder bijen 

geen bestuiving, geen zaden, geen fruit, onvoldoende voeding… 

Bij de bespreking van het werk van imkers kwamen we o.a. te 

weten dat één kolonie 1 koningin heeft, 500 darren en 50 000 

werksters. Ook is het werk van de imker een voltijdse taak als je 

het goed wil doen…  

En dat honing lekker is, gezond, maar niet als medicatie kan 

dienen… Wist je overigens dat je honing pas in je thee mag doen 

als die afgekoeld is onder de 39°C. 

Tot slot bespraken we hoe wij als tuiniers kunnen helpen om de 

bijenpopulatie op peil te houden: vermijd verhardingen in je tuin, 

zaai (wilde) bloemen en zorg voor een diversiteit aan planten… 

Eén zin blijft ons zeker bij: “Zonder bijen zullen onze tomaten in de 
toekomst nog de grootte van een druif hebben”!! 

 

Bestellijsten voor kalkmeststoffen en witloofwortels tijdig  

binnenbrengen bij één van de bestuursleden, of via mail zie  

bestellijst. 

Gratis  

Knolletjes van narcissen  bij Maurice Schevernels 0486 78 47 14 


