Uitgave:

no. 4, 3e jaargang
augustus 2015

De “TUINFLUITER”
Hallo leden dit is uitgave nummer 4 van De Tuinfluiter met nieuwsberichten, tips en weetjes.
De Tuincommissie heeft de tuinschouw inmiddels afgerond. De algemene indruk is dat de tuinen
over het geheel goed onderhouden worden. Een paar leden zijn aangesproken over het slechte
onderhoud van hun tuinen. Dit heeft het gewenste effect gehad en geleid tot verbeteringen. Enkele
leden hebben hun lidmaatschap opgezegd omdat door omstandigheden het werken in de tuin fysiek
te zwaar geworden was.
Voorzitter van de Tuincommissie, Jose Leijten, wil iedereen bedanken voor het betoonde medeleven
na het overlijden van haar man Nico.
Denken jullie aan de Barbecue op zaterdag 29 augustus en de Opruimdag op zaterdag 12
september.
Wist je dat:
1)Meeldauw en roest op planten verminderd als je 1 deel melk op 10 delen water mengt en op de
bladeren spuit. Dit regelmatig herhalen.
2)Het nu tijd is om stekken te nemen van (half) heesters zoals rozemarijn, hortensia, vlinderstruik en
lavendel. Snij de enigszins verhoute takjes met een scherp mes af, verwijder een groot deel van het
blad en zet ze in een potje met scherp zand/stekgrond en geef ze water. Zet ze dan op een beschutte
plaats. Meestal wortelen de plantjes na een paar weken.
3)Het verwijderen van uitgebloeide bloemen de aanmaak van nieuwe bloemen bevorderd.
4)Als je erg te spreken bent over de smaak van je tomaten, paprika, peper, courgette, pompoen etc.
selecteer dan de mooiste vrucht en neem hier de zaadjes uit, goed wassen en drogen op een droge
donkere plaats bewaren en in het voorjaar weer uitzaaien.

5) Tip van Wil Remans. Tomaten kun je stekken. Snij met een scherp mes wat nieuwe scheuten
zonder bloemetjes af en zet deze in een potje met water. Binnen een paar weken zullen deze stekjes
wortels geven en kun je ze oppotten. Zelf geprobeerd en het werkt uitstekend.
6)Wondermiddel WD 40: stukje overgenomen uit de Telegraaf van zaterdag 15 augustus 2015.
WD 40 is een vochtverdringingsmiddel en heeft toepassingingen waaraan je niet zou gauw denkt.
Enkele toepassingen heb ik er uitgelicht. Het maakt verroeste schroeven en moeren los en smeert
alle soorten gereedschap. Scharen knippen weer perfect. Spuit je het op koeien en paarden dan
blijven de vliegen weg. Spuit je ermee op het balkon dan blijven de duiven weg. Als je wordt
gestoken door insecten spuit dan WD 40 op de plek. De pijn zal verdwijnen. Er zijn zelfs mensen met
artritis die met de spuitbus op hun gewrichten spuiten zodat deze aandoening minder pijn doet.
Of het werkt weet ik niet maar ik wilde jullie dit verhaal toch niet onthouden.
Vergeet vooral niet te genieten van je tuin. Lekker luieren hoort er ook bij. Voordat je het weet is het
weer winter.
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