Herfstwandeling zondag 13 november
De winter komt eraan en hoewel het natter en kouder
wordt, is dit geen excuus om binnen te blijven. In de
herfst- en wintermaanden is het heerlijk om te
wandelen in de frisse buitenlucht.
Op zondag 13 november nemen we jullie mee voor
zo'n deugddoende wandeling door een duinengebied
met vijvers in de bossen van Bolderberg. Boven op
de top van de Bolderberg geniet je van de rust en het unieke
panorama over de vijvers en het kasteel van Terlaemen. Bovendien
kan je hier ook even bezinnen in de Kapel van de Kluis.
Het is een wandeling van ongeveer 6.5 km, die start om 9u45' op de
parking voor het domein van Bovy.
Iedereen komt met eigen vervoer. Indien je niet over vervoer beschikt
dan vermeld je dit op de inschrijving zodat we kunnen zorgen dat je
met iemand mee kunt.
Zorg voor aangepaste kledij en schoeisel.
Na de wandeling kan je bijkletsen bij een schotel friet met stoofvlees
en een hartverwarmend kopje koffie of een stevige pint aan de
schappelijke prijs van € 10.

Indien je de publicatie bent kwijtgeraakt, kan je steeds terecht op de website.
Daar vind je de publicaties van het laatste jaar terug. Bekijk regelmatig de
website voor de laatste nieuwtjes:
www.volkstuinkoersel.be of op google ingeven: tuinhier Koersel

Lesvergadering
Zondag 6 november om 9.30 uur
Brigidahuis Koersel

Kookles
Noel Brands
Ondanks het overweldigend aanbod aan kookdemonstraties op TV
nodigen we jullie graag uit op onze jaarlijkse “kookles”.
Waar:

Brigidahuis in Koersel

Wanneer: 06 november 2016, om 09:30u stipt tot officieel 11.30u.
Maar misschien loopt het wat uit.
Wat:

een hapje bij het aperitief
een visgerecht als vóór- of hoofdschotel
een éénpansgerecht
een dessert

Doel:

recepten die op voorhand kunnen klaargemaakt worden
zodat iedereen samen kan genieten aan de feesttafel.
(en niet de kok in de keuken en de rest aan tafel………)
Vele tips, vragen over de hartige keuken kunnen
beantwoord worden (en niet ‘ala’ Piet ….)
Iedere aanwezige krijgt de recepten
afgedrukt mee naar huis. Een balpen
om notities te maken is geen luxe.

En ja, er is een proevertje voorzien.
Misschien tot dan,

November: Wat moet er deze maand gebeuren in de tuin?
Het einde van het jaar nadert met rasse schreden. De herfst is
helemaal in het land maar dat betekent niet dat er in de tuin geen
werk meer is. Integendeel!
Wij lijsten de tuinklusjes voor deze maand graag voor je op.
De bladeren vallen nu razendsnel van de bomen. Hark ze bijeen en
gooi ze op de composthoop. Je kunt ze desgewenst ook gebruiken als
beschermlaag voor je borderplanten.
Een hekel aan het maaien van je gazon? Goed nieuws, het einde is in
zicht! Zet voor de laatste maaibeurt de maaistand iets hoger.
Extra kalk op het gazon is welkom.
Onkruid groeit nu ook niet meer zo snel. Maak je tuin helemaal
winterklaar en verwijder alle onkruid uit je borders.
Bladverliezende struiken en bomen kun je nu aanplanten!
Groenblijvende struiken en coniferen kun je nu verplanten.
Oktober is de ideale maand om rozen, bloembollen en hagen te
planten.
Haal niet-wintervaste planten in bloembakken naar binnen.
Vul de potten en bloembakken buiten met winterharde planten zoals
heide of chrysanten.
Bescherm oleanders, olijf- en vijgenbomen, palmen en andere
mediterrane planten met een vorstbeschermingsdoek.
De walnoten beginnen stilaan te vallen! Dat is dan ook het ideale
tijdstip om de notelaar te snoeien.
In de moestuin kun je onder andere pompoen, bietjes, selder en
wortel oogsten.
Hang je nestkastjes nu al in de boom. Dan is de kans op bewoners in
het voorjaar groter.
Verwen vogels met lekkers op een
voedertafeltje als het begint te
vriezen.

Allerheiligen en Allerzielen
De herfst is de voorbode.
Bomen die hun vruchten loslaten.
Bladeren die op de aarde vallen.
Wij, mensen, zijn eindig.
We staan allen voor de moeilijke
opdracht om te leren loslaten.
Om afscheid te leren nemen.
Chrysanten wijzen ons de weg
naar het kerkhof. Het kerkhof doet
ons de dood onder ogen zien.
Morgen zijn wij het die tot de aarde
terugkeren. De grafstenen blijven
ons aanspreken: de namen van onze geliefden staat erin gebeiteld.
Geliefde overledenen blijven voor altijd in ons hart wonen.
Ach nee, het mag ons niet droevig stemmen. Laten we het aanvaarden. Laten we elke dag dankbaar leven van de goedheid en de liefde,
van het geluk van kleine dingen.
De heiligen zijn ons voorgegaan. Ach nee, geen supermensen, geen
volmaakte wezens, geen engelen. Heiligen zijn mensen die de weg
zijn gegaan van de graankorrel. Mensen die oor en oog hadden voor
anderen, die met grote tederheid en zorg leefden voor hun naaste
dichtbij en veraf. Allerheiligen. Het is uitgenodigd worden om te leven
voor de liefde en de gerechtigheid. Het is zijn zoals een chrysant: niet
pronken met jezelf maar denken aan anderen. Zo is het ook met Allerzielen. Onze geliefde overledenen blijven gedenken. Omdat ze voor
ons zo kostbaar waren en dat blijven voor altijd. Want liefde sterft niet,
nooit.
Laten we tijd nemen voor de stille, intense verbondenheid in de dagen
van Allerheiligen en Allerzielen.

