Ledenfeest 2021
In deze vervelende coronatijden ben ik blij om jullie het
ledenfeest van 2021 aan te kondigen.
Hopelijk heeft iedereen zijn 2 coronaprikjes gekregen zodat we
zorgeloos naar dit feest kunnen uitkijken.
Het feest gaat door op zaterdag 30 oktober vanaf 18u30 in de
nieuwe zaal “Cor” te Koersel. Voor het amusement zorgt
Christophe Elen, een bekende tonspreker uit Sint-Truiden.
Reken daarbij dat we mekaar na zoveel tijd veel te vertellen
hebben en het wordt gegarandeerd een gezellige avond.
Over het menu, inschrijving en de prijs horen jullie meer in de
volgende publicatie.
Houd alvast deze datum vrij.

Lesvergadering:
zondag 12 september
9.30 uur Brigidahuis
Bijen, nuttige of noodzakelijke insecten
Wanneer we aan bijen denken, smult de ene al van de zoete
honing terwijl een ander aan een pijnlijke steek denkt.
De rol van bijen is echter een stuk belangrijker en uitgebreider
dan dat. Bijen zijn immers cruciaal voor de biodiversiteit op
aarde. Wanneer de bijen van bloem tot bloem vliegen, op zoek
naar nectar, zorgen ze er voor dat de bloemen bestuiving
krijgen en hun voortplanting kan verder gaan. De rol bij de
bestuiving van bloemen en planten, vooral het fruit, en de rol
voor de groei en de reproductie van bomen is enorm. Al die
planten zorgen op hun beurt voor voeding en beschutting voor
andere diersoorten in alle mogelijke formaten.
Op 12 september ben je welkom voor een voordracht over deze
belangrijk(st)e wezens op aarde. Philip Duts van de Verenigde
Taxanders (Tessenderlo) en voorzitter van de Koninklijke
Vlaamse imkerbond komt praten over het nut en belang van
bijen en hoe wij
nuttig kunnen zijn
voor deze diertjes.
(Gratis inkom).
We plaatsen de
deelnemers
coronaveilig aan de
tafels.

POTGROND (info)

Bloembollen en -knollen:

Universele potgrond.

Het is vanaf eind september het moment om voorjaarsbloeiende
bloembollen zoals tulpen, narcissen, krokussen,... te planten.
Voor de plantdiepte gebruikt men vaak als stelregel 3 maal zo diep
als de hoogte van de bol in kwestie oftewel 2 maal de hoogte boven
de bol houden. In een kleigrond kan je beter wat hoger planten: 2 x
zo diep. Zorg ervoor dat de bolvoet goed in contact komt met de
bodem zodat deze voor de winter nog nieuwe wortels kan vormen.
Voor het bekomen van een natuurlijke plantwijze strooi je de bollen
over het plantperceel uit met de losse hand en plant ze dan uit, daar
waar ze neergekomen zijn. Zomerbloeiers zoals de dahlia en de
begonia zullen langer doorbloeien als de uitgebloeide bloemen
regelmatig verwijderd worden.

Deze is klaar voor gebruik. Hij is geschikt voor alle binnen-en
buitenplanten behalve zuurminnende planten.
Deze potgrond is verrijkt met een speciale potgrondmeststof.
Bijmesten is aangewezen vanaf 4 weken na het planten of
verpotten. Deze potgrond is ideaal om te zaaien, verspenen,
verpotten en/of planten van groenten, bloemen, struiken, vaste
planten en alle kamerplanten.
Potgrond met klei.
Deze is geschikt voor al je terrasplanten, eenjarigen en
geraniums in bakken. Bevat meer klei waardoor hij minder snel
uitdroogt, en heeft langwerkende voedingsstoffen, soms tot 100
dagen ver, zodat je niet meteen voeding moet bijgeven.

Bloemschikken
Onze lessen bloemschikken gaan voorlopig nog niet door.

Drinken
Jantje is verkouden en gaat naar de dokter. Die zegt: “”Hier
heb je een drankje. Neem dat drie keer per dag in. En twee
keer per dag een warm bad.” De volgende dag belt Jantje de
dokter en zegt: “Dat drankje gaat goed. Maar twee keer per
dag een warm bad opdrinken is te veel. Na 1 bad zit ik al vol.”
Op school.
Pietje komt van school en moeder vraagt waarom hij zo blij
kijkt. Pietje: “Ik heb een complimentje van de juf gekregen!”
Moeder: “Wat vond ze dan zo goed?” Pietje: “Ze zei dat we
allemaal sufferds waren en dat ik de allergrootste was!”

Moestuin:
In de moestuin zijn er veel oogstbare vruchten zoals courgettes en
tomaten. In de serre oogsten we onze tomaten, pepers, paprika’s,
komkommers…
Vanaf half september zullen de tomaten die buiten staan niet zo
goed meer rijpen. Door de bladeren die voor de vruchten hangen
weg te knippen kan de zon meehelpen om het rijpingsproces te
versnellen.
Eenmaal de bodem goed vochtig is mag spinazie, kervel, peterselie,
… gezaaid worden.
Vanaf september kan je beginnen met het oogsten van de
witloofwortels. Klop de aarde goed van de wortels en laat ze
gedurende twee weken liggen op het veld om ze tot rust te laten
komen. Deze rustperiode is van groot belang wil men stevige, vaste
witloofkroppen bekomen.,
Begin september is het nog mogelijk om sla in de volle grond 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 ook nog worden gezaaid tot half september.
De boontjes kunnen worden geoogst. Pluk de peulen met twee
handen zodat de plant niet stuk getrokken wordt.
Wanneer je nu nog veldsla zaait, dan kunnen de grootste planten
voor de winter nog worden geoogst. De andere winterharde
veldslaplanten kunnen dan gerust blijven staan tot in het voorjaar.

