
Fietsuitstap met TUINHIER KOERSEL naar Herkenrode. 

Met 24 deelnemers vertrokken we op zondag 12 juni vanuit 
Koersel richting Heusden, Eversel, Lummen, Bolderberg, 
Stokrooie en dan via het pad langs de lavendelhoeve naar het 
domein van Herkenrode. I.p.v. links naar de abdijsite, moesten 
we verder fietsen tot aan de Tuiltermolen. Daar wachtte onze 
gids Wim Schruers ons op. We stalden onze fietsen, namen 
plaats in de gezellige verbruikszaal en konden aan onze 
picknick beginnen. Toen iedereen voldaan was, vertrok Wim 
voor een rondleiding en het verhaal van de Tuiltermolen, de 
Tuilterdemer en de geschiedenis van het domein in de loop der 
jaren. Onze gids maakte er een interessante wandeling van, 
vertelde vele wetenswaardigheden over het verleden en 
eveneens over de toekomst en verdere restauratie van de 
molengebouwen. We kwamen op het domein bij veel gebouwen 
die we bij een gewoon bezoek aan de abdijsite anders niet 
zouden “gezien” hebben. Belangrijk in het verleden was het 
water en de verschillende wateromwallingen van vroeger: 
sommige nog gevuld met water, andere waren enkel nog als 
verzonken gracht zichtbaar. Na de wandeling dronken we nog 
een glas en namen afscheid. Het gemeende applaus voor de 
gids duidde op een welgeslaagde activiteit.  

Op naar de volgende activiteit in september, het bezoek aan de 
de kaasboerderij Catharinadal in Hamont-Achel op zaterdag 
17 september en nadien  nog een tuinbezoek met 
pottenbakker. Bij de volgende publicatie meer uitleg en 
inschrijving. 

  

Juli 

VAKANTIE 

Vakantie in eigen tuin 

Picknicken in het park is heerlijk, maar je moet wel sjouwen 

met een koelbox en je loopt het risico dat je van alles vergeet. 

Als je in de tuin picknickt, heb je daar allemaal geen last van. 

De ingrediënten voor een geslaagde picknick zijn eigenlijk heel 

simpel: leg een leuk kleedje neer, zorg voor lekker eten en 

drinken en zet eventueel een lekker muziekje op.  

Nodig vrienden uit 

Met vrienden samen zijn: dat is ook ontspannen. Nodig hen 

dus uit voor een gezellige avond in de tuin. Praat zeker niet 

over je werk, maar over de kleine en belangrijke dingen in het 

leven. En maak van de gelegenheid gebruik om eens goed te 

pronken met je prachttuin.  

Spelenderwijs: Houd ook rekening met een speelplek voor de 

kinderen. Om het voor kleine kinderen leuk te maken, is 

een gazon waarop ze kunnen spelen en spelletjes doen fijn, 

met rubberen tegels rondom het zwembadje, speeltoestel of 

zandbak. 

https://www.vtwonen.be/tuinieren/gazon-aanleggen/gazon-zaaien/


Ons programma voor de rest van het jaar. 
 

Zaterdag 17 september: bezoek kaasboerderij in Hamont-

Achel. En een tuinbezoek met pottenbakker in Hamont-Achel 

Zondag 16 oktober wandeling. 

Vrijdag (!!) 28 oktober jaarlijks ledenfeest.  

Zondag 20 november kookles “met witloof”. 

Zondag 11 december uitleg over paddenstoelen. 
 

Denk eraan ons jaarfeest dat normaal gepland was voor zater-

dag 29 oktober in de Cor gaat door op vrijdag 28 oktober in 

de Kardijk in Beverlo. Gelieve hier rekening mee te houden. 

Hou deze datum nu al vrij in je agenda. 

Wat kunnen we nu nog zaaien? 
 

 Groenten en kruiden 
 

Je kan nog best veel eetbare gewassen zaaien t.e.m. juli. 

Misschien helpt het als ik een overzicht maak wat wel en niet 

meer kan: alle bladgewassen (behalve zeer lang groeiende 
zoals prei) ronde sluitkool, witlof en spruitkool,geen 

vruchtgewassen (peper, paprika, aubergine, tomaten, 
courgette, komkommer etc.), alle knolgewassen behalve 

winterwortelen (wel zomerwortelen), koolrapen, pastinaken, 
knolselderie en schorseneren, alle bolgewassen (uien) want die 

kan je in elk stadium oogsten, alle lage peulgewassen (bonen, 
erwten etc.), alle meerjarige groenten, vrijwel alle kruiden. 

Bloemen  
 

Voor eenjarige bloemen is het wat aan de late kant. Met een 
warme nazomer en herfst komen snelgroeiende soorten nog 

wel in bloei. Voor meerjarige bloemen wordt het nu juist de 
goede tijd om te zaaien. Warmtekiemers kan je t/m augustus 

zaaien om nog een stevig plantje voor de winter te kunnen 
kweken. Koukiemers zaai je vanaf september, de zaden blijven 

in rust in de grond, worden blootgesteld aan de kou van de 
winter en zullen in het voorjaar gaan kiemen. 

 

Maai echt elke week het gras. Sproei indien nodig, maar niet te 

vaak. Je kan vaak aan het gras zien wanneer sproeien nodig is: 

als er scheuren in de grond zitten, als het gras een beetje geel 

wordt of als het gras er een beetje verdord uit ziet, ben je vaak 

net iets te laat! 

Vul de vijver regelmatig bij, verwijder uitgebloeide waterlelies en 

haal het kroos weg. Maak de vijverfilters ook schoon. 

Blijf schoffelen en water geven, zeker in de moestuin! 

Ondersteun hoge bloeiers met stokken of plantensteunen. 

Knip natuurlijk oude uitgebloeide bloemen weg, dit bevordert de 

rest van de bloei. Plant nu geen planten meer, want dan moet je 

er de hele dag met je gieter naast blijven staan! 

Geef de tomaten in de tuinkas regelmatig water en voeding. 

Snoei je vijverplanten nu indien nodig. 

En misschien wel het belangrijkste van deze maand: pak je rust 

en geniet!  

Augustus is volgens de tuinkalender een geschikte maand om 

zaden van uitgebloeide bloemen te oogsten. Laat ze een paar 

dagen drogen en bewaar ze op een droge en donkere plaats. 

Bessen- en bramenstruiken kunnen deze maand na de oogst 

worden gesnoeid. Je mag de vruchtdragende takken 

terugsnoeien tot op de grond. 

Coniferen en andere groenblijvende hagen kunnen nu (voor de 

laatste keer dit jaar) gesnoeid worden. Ze maken dan voor de 

winter nog nieuwe scheuten, maar behouden hun strakke vorm. 

Let er bij het snoeien op dat het best bewolkt weer is. Als de 

zon te fel schijnt, heb je kans op verbranding. 

De uitgebloeide bloeiaren van de lavendel mag je net boven de 

bladeren snoeien. De takken die er hier en daar uitspringen en 

zo een mooi zicht belemmeren mogen ook al worden afgeknipt. 

U mag zeker niet te diep snoeien, want de plant moet nog 

weerstand bieden tegen de vorst, vandaar enkel  snoeien ter 

verfraaiing van de lavendel na de bloei. 


