Pannenkoekendag 10 februari in het Brigidahuis

LESVERGADERING

Kom allemaal pannenkoeken eten in het Brigidahuis en steun de
Koerselse verenigingen. Wie nog geen kaarten heeft voor de
pannenkoekendag, kan ook nog altijd terecht de dag zelf in het
Brigidahuis.

Zondag 3 februari om 9.30 u

De verenigingen van Koersel kunnen sinds enkele jaren gratis
gebruik maken van het Brigidahuis. Het spreekt vanzelf dat er
dan op een of andere manier toch wat geld in het laatje moet
komen om de onkosten voor het gebouw te dekken
(elektriciteitsrekening, verwarming, water, gas, kadastraal
inkomen, verzekeringen enz.).
Daarom organiseert de parochie samen met al de verenigingen
van Koersel en dus ook TuinHier, een grote pannenkoekendag
in het Brigidahuis.
Op zondag 10 februari 2019 tussen 14 en 18 uur kan je in het
Brigidahuis lekkere pannenkoeken met suiker of siroop komen eten aan € 4. Voor pannenkoeken met ijs en chocoladesaus betaal je € 5.
En een pannenkoek lust iedereen.
Steun de verenigingen van Koersel en kom
samen met vrienden en kennissen genieten
van deze lekkere pannenkoeken.

Lidkaarten 2019
Opgelet ! De lidkaarten nationaal lid van 2019 worden meegeleverd met het nationaal ledenblad. Let er op dat je je lidkaart niet
weggooit. Je kan ze gebruiken bij verschillende handelaars waar
je korting krijgt bij je aankopen. In ons plaatselijk maandblad van
januari vind je de handelaars die korting geven.

Brigidahuis Koersel
Tomaten,courgette, pepers
en paprika’s
Tony Pinnoy
TOMATEN
Bereid de bodem goed voor. Een goed doorlaatbare bodem
met een luchtige structuur, rijk aan organisch materiaal en een
goede waterafvoer, is essentieel. Meng daarom 1 week voor
het planten koemest of een andere bodemverbeteraar door de
grond. Doe er ook wat speciaal tomatenmest onder. Ideale tomatenmeststof is er een met een hoog kaliumgehalte.
Tomatenplanten hebben behoefte aan zon en warmte. maar
bescherm ze tegen urenlange felle zonneschijn of regen.
De planten zijn klaar om uit te planten als de eerste bloemtros
gaat bloeien. Zet een stok van ongeveer 1,5 m naast de plant
en bind ze voorzichtig op met een touw voor extra steun. Een
tomatenspiraal geeft de plant de perfecte steun zonder op te
binden. Het risico op beschadiging van de plant is hierdoor miniem. Opgelet: aard geënte tomaten niet te hoog aan.
Verwijder van het begin af aan scheuten die in de bladoksels
verschijnen om de plant open, luchtig en ordelijk te houden.
PAPRIKA’S
Paprika’s kun je al vanaf februari planten op een verwarmde
plek. (binnenshuis)
Zodra ze hun eerste echte blaadjes krijgen, kun je ze in aparte
potjes planten in een serre of kas. Daar blijven ze het best tot
mei. Zet ze op het zonnigste plekje in de moestuin.
Allen hartelijk welkom en Tony zal ons zeker nog het een of
ander kunnen bijleren

Meststoffen
In vergelijking met verleden jaar is er iets veranderd. Bij de Viano
meststoffen zijn de zakken met 2 in1 en 4 in 1 weggevallen
omdat daar onkruidverdelgers in zaten die door de vernieuwde
Europese wetten niet meer toegelaten zijn voor particulier
gebruik. Hoe de tuinder in de toekomst zijn tuintje onkruidvrij
moet gaan houden??? Het zal terug met het wiedijzer en de
hand moeten gaan gebeuren.
Bestelling binnenbrengen bij de bestuursleden ten laatste
zaterdag 16 februari 2019

!!!!!Samenaankoop mazout!!!!!
Zorg dat je in orde bent met de keuring en de groene dop
Deze maand krijgt elk lid weer een bestelbrief in de brievenbus
met daarop de prijs en de leverancier van de mazout.
De leveringen gebeuren vanaf begin februari.
Dit is de enige en definitieve inschrijving waarop je dan het
aantal liters invult en wat je direct bij onze verantwoordelijke voor
de mazout, Louis Verbeeck Poststraat 14 te Koersel,
binnenbrengt.
Indien je hierover nog vragen hebt, kan je steeds bij een van de
bestuursleden terecht.

Vroege groenten en lijmvallen
Lijmvallen tegen witte vlieg, mineervlieg, trips, rouwmuggen
en bladluizen. Sterk lokkende werking – gifvrij – droogt niet uit
en weerstaat vocht.
Inhoud van een verpakking: 10 lijmvallen, afmeting 10 X 25 cm +
bevestigingsdraadjes. Prijs is € 6.90
BELANGRIJK: De gele lijmvallen zo vroeg mogelijk ophangen,
om aantasting van schadelijke insecten van bij het begin te bestrijden.
Voor een oppervlakte van 5 m² zijn minstens 2 vallen nodig om
de insecten effectief te bestrijden in de serre.
Ook moeten we weer gaan denken wat we allemaal in onze tuin
gaan planten.
Sla per 10 planten:

€ 0.90

Peterselie, spinazie, kervel en stengelui €1 per 10 stuks
Bloemkolen ‘t stuk:

€ 0,40

Gelieve je bestellingen binnen te brengen
vóór 16 februari 2019 bij een van de bestuursleden.

Potgrond
Potgrond kan je zowel gebruiken voor het inpotten van je quikcellen en zomer-bloeiers als bij aanplantingen, in de moestuin en
voor je bloempotten die binnenshuis staan.
Onze potgrond is een goede bodemverbeteraar
Turf (225 L)

€ 16,00

Gewone potgrond (50 L) € 3,50
Potgrond met leem (50 L) € 4,00
Gelieve de bestellingen te bezorgen vóór 16 februari 2019 bij
een van de bestuursleden.
Website
Indien je een publicatie mist, kan je steeds op de website kijken.
Daar vind je de publicaties van het laatste jaar. Je kan ook altijd
de laatste nieuwtjes en de foto’s vinden.
www.volkstuinkoersel.be

