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Tuinsprokkels 
1 september: begin van de meteorologische herfst  
3 september: tomatenfestival Arboretum Kalmthout 
Het is nog mogelijk om e.e.a. te zaaien, zoals o.a. 
spinazie, veldsla, winterpostelein, snijsla 
Uitgebloeide lavendel in de tuin? Knip de bloemhoofdjes 
af en gebruik ze als geurmakers in de kast met 
handdoeken of lakens. Knip niet te kort zodat er straks 
ook nog voldoende bescherming is bij vorst. 
6 september = 'duurzame dinsdag'. 
7 september: nog voldoende tomaten om te plukken; 
wat extra water geven is goed als het de laatste tijd erg 
droog is geweest; onderste bladeren verwijderen 
bevordert de rijping; daalt de temperatuur beneden de 
15*C dan kunnen ze het best worden geplukt en achter 
een zonnig raam worden gelegd om verder af te rijpen. 
9 september: In Japan de dag van de chrysant 
11 september: Offerfeest; belangrijkste feest van de 
Islam maar ook de Rose Day of Remembrance 
14 september: zo langzaamaan begint men in de tuin 
met de voorbereidingen voor de winter; nog een snelle 
groenbemester zaaien (mosterdzaad) is mogelijk. 
15 september: onder glas kan bijv. spinazie worden 
gezaaid die in het voorjaar kan worden geoogst; dit kan 
ook met bloemkool en sla 
17 september: traditioneel start het plukken van appels 
op Sint-Lambertus; wist u dat appels plukken anders 
moet dan peren plukken? 
19 september: opgekweekte planten (2-jarigen) kunnen 
worden uitgeplant op hun vaste plek in de tuin; beter 
om vooraf geen bemesting onder te werken om de groei 
niet te veel te stimuleren; jonge uitlopers zijn 
kwetsbaar bij vorst. 
20 september: Prinsjesdag 
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21 september: begin van de herfst; 
internationale dag van de vrede; in de 
hele wereld worden door kinderen bomen 
geplant om hen bewust te maken van het 
belang van vrede èn van bomen en 
bossen. 
23 september: andijvie, kardoen en 
bleekselderij kunnen worden gebleekt 
door stengels en bladeren samen te 
binden; omwikkelen met karton kan ook; 
door het bleken wordt het gewas malser 
en minder bitter 
26 september: oude bessenstruiken en 
frambozen moeten regelmatig worden 
vernieuwd; nieuwe struiken op een andere 
plaats planten; frambozentakken die 
hebben gedragen net boven de grond 
afknippen 
29 september: mooi weer in deze tijd 
wordt het Sint-Michielszomertje genoemd 
 

Teelt winteruien en 
knoflook. 

 
De geoogste zomeruien zijn nog maar net 
uit de grond of we kunnen alweer denken 
aan het planten van de winterui.  
Ook dit jaar hebben wij weer winterui 
voor u in de aanbieding als plantui. Dit is 
de biologisch geteelde Troy winterui. 
Deze kan geplant worden tussen 15 
september en eind oktober. Komt het wat 
ruimte betreft deze tijd wat slecht uit 
dan is het ook nog mogelijk om tot 
uiterlijk 15 november te planten. 
Voor het planten van de uien dient de 
grond goed los te zijn en ook de 
afwatering moet op orde zijn. M.a.w. niet 
planten op een nat gedeelte van uw tuin.  
Met losse grond wordt bedoeld dat hij niet 
te kruimelig moet zijn. Dit om te 
voorkomen dat, wanneer er veel regen 
valt, de grond helemaal dichtslibt. De 
rijen afstand dient minimaal 15 cm te 
zijn, afstand in de rij kunt u houden op 10 
á 15 cm.. Als bemesting kunt u patentkali 
door de grond werken.  
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Knoflook. 
 Naast de winterui  kan in september, 
oktober ook de knoflook de grond in. Voor 
u hebben wij ingekocht de Vallelado 35+ 
mm. Uiteraard is dit ook biologisch 
geteeld. De plantafstand van de teentjes 
is ook ongeveer 15 á 20 cm. Knoflook 
vraagt een wat lossere en goed bewerkte 
grond. Hiervoor kunt u compost door de 
grond mengen of (bemest) tuinaarde. De 
voedingsstoffen in de bodem kunt u 
aanvullen met patentkali. De Ph-waarde 
van de grond dient ongeveer 6,5 of 7 te 
zijn. 
Wanneer u de knoflook in het najaar zet 
kan deze in het voorjaar geoogst worden. 
De prijzen van deze winteruien en 
knoflook vindt u terug op het 
publicatiebord. 
Ook voor de overige hierboven genoemde 
artikelen kunt u in de tuinwinkel terecht. 
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in een flink plantgat van 50 x 50 cm. Bij 
rozen in pot moet u de kluit van de rozen 
zo veel mogelijk intact houden. 
U plant de roos zo diep dat het 
oculatiepunt zich net onder de grond 
bevindt. In de praktijk houdt u een 
hoogte van twee vingers dik aan, dit is 3 à 
5 cm. De aarde zal nog inklinken, zodat 
de oculatieplaats verder in het  seizoen 
vrij komt te liggen. Druk de grond met uw 
voet stevig aan en geef het eerste jaar 
(vooral de eerste maanden) regelmatig 
ruim water, zodat de roos niet uitdroogt 
en een goed wortelgestel kan vormen. 
Na het planten bedekt u de grond met 
een laag rozengrond. Om de roos in de 
winter te beschermen tegen strenge vorst 
bedekt u het oculatiepunt, zodat de 
combinatie kou, schrale wind en felle 
winterzon geen schade kan aanrichten; 
dit heet aanaarden of aanheuvelen. Me t 
behulp van een spade schuift u de 
omliggende grond tegen het oculatiepunt. 
Stamrozen worden net als rozen geplant, 
maar dan wel met een steun erbij. De 
plantdiepte luistert minder nauw: de 
hoogste wortel aan de stam mag 
maximaal 10 cm onder de grond geplant 
worden. Bij stamrozen bedekt u de 
oculatieplaats in de winter met stro, 
coniferengroen, dennengroen of 
beschermkap. Haal bij gebruik van een 
beschermkap de kap weg zodra de 
vorstperiode voorbij is. Dit voorkomt 
schimmelvorming! 

 

 

 

De jaarlijkse barbecue, gehouden op 20 
augustus, was weer een groot succes. Ik 
heb vele bekende gezichten en gelukkig 
ook weer wat nieuwe tuinders mogen 
verwelkomen op dit leuke jaarlijkse 
gebeuren. Zoals gewoonlijk was het weer 
perfect georganiseerd door Ruud en 
Sonja Boots. De gasten hebben genoten 
van het lekkere eten en hoewel het wel 
wat waaide zat het weer ook erg mee. 
Anita Kieboom, tuin 123 

 

 

Ook staande smaakt het prima 

 

TIPS VOOR HET PLANTEN VAN 
ROZEN 

Rozen houden van ruimte, zowel boven- 
als ondergronds. Plant u de rozen daarom 

https://www.bing.com/images/search?q=rozen+plaatjes+met+tekst&view=detailv2&&id=C5F768DEA0DE2055F9E51C38D619FBFE3945B286&selectedIndex=61&ccid=w66xA%2bO1&simid=608025954170635464&thid=OIP.Mc3aeb103e3b56e01b7c475868dd3a59dH0
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Update bouw WVOzorg 

Gras voor het gebouw moest gemaakt 
worden met een ondergrond waarop met 
een rolstoel gereden kan worden. Dit 
wordt een gestabiliseerde ondergrond. 

 

Hier zien we duidelijk de kunststof mat in 
het gras. 

 

Na een paar weken is dit het resultaat. 

 

Weer een ander zicht op het gebouw. 

Het intrieur moet nog afgewekt worden. 

 

 

ONDERHOUD VAN DE TUIN. 
Beste Tuinders, 
Het is al weer 10 september en nog even 
en de herfst komt om de hoek kijken. 
Voor vele van ons zit de zomer vakantie 
er weer op, zo ook voor jullie bestuur. 
Tijdens een recent rondje over ons 
complex valt het op dat op veel tuinen 
het onderhoud te wensen overlaat. Begin 
volgende week wordt er dan ook weer en 
controle rondje gelopen en als zaken echt 
niet kunnen zal er naar de betreffende 
leden een schrijven uitgaan.  
Nu de groei er uit is en ook het weer nog 
goed is, is het nu de tijd om wat te gaan 
doen aan het onderhoud van jullie tuin, 
neem meteen mee waar volgende jaar de 
verschillende gewassen gaan staan, ook 
nu nog kan er groenbemesting gezaaid 
worden. 
Ook is er geconstateerd dat er op de 
paden veel hinder is van overgangende 
takken. 
Zorg a.u.b. dat deze takken opgebonden 
worden of knip deze af, zodat er geen 
hinder ondervonden wordt als er over de 
paden gefietst of gelopen wordt. 
Wij rekenen er op dat een ieder er voor 
zorgt dat we de aankomende tijd de tuin 
op orde krijgen/ maken zodat als het 
straks minder weer wordt  je niet voor 
verassingen komt te staan. 
 
Het bestuur. 
 

 

Zulke pompoenen groeien op ons 
complex. 


