Pannenkoekendag 23 februari in het Brigidahuis
De verenigingen van Koersel mogen gratis gebruik maken van
het Brigidahuis. Het spreekt voor zich dat er dan op één 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 23 februari 2020 tussen 14 en 18 uur kan je in het
Brigidahuis lekkere pannenkoeken met suiker of siroop
komen eten aan € 4. Heb je er graag ijs en chocoladesaus
bij, dan betaal je € 5.
Een pannenkoek smaakt lekker en gaat er altijd wel in.
Wie nog geen kaarten heeft, kan nog altijd terecht bij één van de
bestuursleden.
Steun de verenigingen van Koersel en kom
samen met familie, vrienden en kennissen
genieten van deze lekkere pannenkoeken.
Alvast bedankt en tot 23 februari.
Smakelijk!

Lidkaarten 2020
Opgelet ! De lidkaarten nationaal lid van 2020 worden
meegeleverd met het nationaal ledenblad. Let er op dat je deze
lidkaart niet weggooit. Je kan ze gebruiken bij verschillende
handelaars die in het nationaal ledenblad staan. De plaatselijke
(groene) lidkaart is alleen geldig bij de handelaars vermeld in ons
nummer van januari.

LESVERGADERING
Zondag 2 februari om 9.30 u
Brigidahuis Koersel

Clematis
Soorten en toepassingen
Jos Roeflaer
Clematissen soorten en toepassingen:
Clematis is een klimmer die zijn bladstelen slingert rond elk
obstakel op zijn weg. Hij laat zich perfect leiden tegen een muur,
een schutting of langs verticale draden. De plant vrij over een
struik of in een boom laten groeien, geeft een bijzonder effect.
Er zijn vele soorten in de handel: met laagblijvende of lange
stengels, grote en kleine bloemen, allerlei vormen en kleuren.
Clematis groeit op elke goed doorlatende tuingrond, in schaduw
of zon. In het laatste geval; wortels koel houden door er een laag
struikje voor te zetten.
Tijdens de groeiperiode, van maart tot mei, heeft de Clematis
extra voeding nodig, zoals gedroogde
koemestkorrels. Tijdens de bloeiperiode
hoef je de Clematis niet te bemesten.
Het snoeien van Clematis is niet moeilijk,
het bepalen van het juiste moment is
lastiger en verschilt per soort. Goede
vuistregel: snoei na bloei. Wanneer
Clematis niet gesnoeid wordt, ontstaat er
een enorme wirwar aan kale takken en
komen de bloemen steeds hoger aan de
plant te zitten. Regelmatig snoeien houdt
je Clematis dus blijvend fris en mooi
bloeiend.

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.
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. Zie bestellijst.
Gelieve je bestellingen binnen te brengen vóór 16 februari 2020
bij een van de bestuursleden.
Meststoffen

Bestelling binnenbrengen bij de bestuursleden ten laatste
zondag 23 februari 2020.
Potgrond
Potgrond kan je zowel gebruiken voor het inpotten van je quickcellen en zomerbloeiers als bij aanplantingen in de moestuin en
ook voor je bloempotten die binnenshuis staan.
Onze potgrond is een goede bodemverbeteraar.
Gelieve de bestellingen te bezorgen vóór 16 februari 2020 bij

Afscheid van Gilbert in het bestuur.
Graag willen we Gilbert Enkels bedanken voor de vele jaren
waarin hij zich inzette als bestuurslid van Tuinhier.
We gaan hem zeker missen in onze bestuursgroep. Op Gilbert
kon je altijd rekenen en opsommen wat hij allemaal deed, is
onmogelijk. Een paar dingen wil ik er toch even uitlichten.
Onze ledenadministratie, ledenlijsten, lidkaarten,
bestelformulieren, bestelbriefjes enz… het kwam allemaal uit
Gilbert zijn computer gerold en dan zorgde hij ervoor dat alles
netjes en op tijd gedrukt werd op de kopieermachine van
Tuinhier.
Als een bestuurslid problemen had om bestanden of bestellingen
op zijn computer te verwerken, stond Gilbert altijd klaar met
goede raad.
Een uitstap regelen voor het bestuur of onlangs voor al de leden,
hij deed het met plezier en het was perfect verzorgd.
Goede raad bij het kweken van groenten of bloemetjes, je kon bij
hem steeds terecht.
Ook zijn aanstekelijk enthousiasme en goed humeur of zijn
plagerijtjes gaan we zeker missen binnen onze bestuursgroep.
Maar aan alles komt een einde. Gilbert, we respecteren je keuze
en bedanken je voor je jarenlange inzet.

De bestuursploeg.

één van de bestuursleden.

Website
Af te halen

Vijgenstruik gratis af te halen bij Etienne Vanhees. Moet in de
winter verplant worden.
Contact na 18 uur via 0472853099.

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

