Herfstwandeling
zondag 12 november
Heidestrand Zonhoven

Jaarfeest 4 november
Het belooft een gezellige avond te worden en we hopen op een
talrijke opkomst.
De avond begint om 19.00 uur.
De deuren gaan open om 18.45.uur.
Indien je nog niet ingeschreven hebt is het de hoogste tijd, de
inschrijvingen worden afgesloten op 1 november om het juiste
aantal deelnemers te kunnen doorgeven aan de traiteur.
Hier enkele redenen om lekker mee te feesten
-Na een jaar van hard werken is het nu tijd voor een feestje.
-Herinner je gisteren-droom van morgen-maar feest vandaag.
-Het leven is een feestje maar we moeten zelf de slingers
ophangen.
-Wacht niet met genieten tot later want als later eerder komt ben je
te laat.

LIDGELDEN - ABONNEMENTEN 2018
Het jaar loopt weer stilaan op zijn einde.
Vanaf begin november mag je onze bestuursleden weer verwachten om het lidgeld op te halen voor het werkjaar 2018. Voor de
mensen die via de bank betalen willen we vragen om de betaling
ten laatste op 30 november in orde te brengen dit om alles tijdig in
orde te kunnen krijgen

Op zondag 12 november maken we met de sportievelingen van
TuinHier Koersel een wandeling rond de Wijers van Zonhoven.
We parkeren onze auto op de parking tegenover het
Heidestrand en volgen de oranje route langs de mooiste
vijvers. De wandeling neemt ongeveer 2,5 uur in beslag en
loopt over een afstand van ongeveer 6 km.
Het is een mooie en aangename wandeling doorheen een
uniek waterrijk gebied met meer dan 1000 vijvers, samen goed
voor 700 ha water en riet.
Het is een thuis voor heel wat zeldzame dier- en
plantensoorten. Zonder deze vijverstreek als “kraamkamer”
zouden soorten zoals bijvoorbeeld de roerdomp en de
boomkikker in Vlaanderen al uitgestorven zijn.
Na de wandeling rijden we naar restaurant "De Savarin" op het
rond punt in Bolderberg (3km) waar je voor de schappelijke
prijs van € 10 vergast wordt op een heerlijke snack met een
lekkere koffie, een fris pintje of frisdrank.
Keuze uit: croque monsieur, croque madame of spaghetti
bolognaise.
Breng je inschrijving binnen bij één van de bestuursleden vóór
woensdag 8 november.
Zorg voor aangepaste kledij en schoeisel.

Siertuin - plantenborders
De dagen worden korter en kouder met toenemende kans op vorst.
Vaste planten en heesters die vorstgevoelig zijn zo goed mogelijk
beschermen tegen de vorst.
Zorg er zeker voor dat de schrale, uitdrogende winterwinden de bladeren
niet uitdrogen. Dit doe je best door er plantenhoezen omheen te doen.
Deze maand kun je nog houtachtige winterstek nemen van allerlei
heesters. Dit is een gemakkelijke manier om vlot sierheesters te
vermeerderen.
Heide en rododendrons planten op een zure bodem. Bij het planten kan
men wat turf doorheen het plantgat mengen. Snoeiafval van vaste
planten en slordige siergrassen kan op de compost. Laat ook enkele
takken staan als wintersilhouet.
De afgevallen bladeren die op uw groenblijvende bodembedekkers
liggen zorgen ervoor dat de planten er onder een te kort krijgen aan licht.
Verwijder de bladeren en doe ze op de composthoop of maak er
bladaarde van.
Wortelstekken nemen van vaste planten kan vanaf nu tot aan het einde
van de winter.
Scheuren van vaste planten begin van de maand zodat de planten nog
kunnen inwortelen. Denk al aan de ruildag 2018
Moestuin:
De groentetuin net en onkruidvrij houden.
Indien dit nog niet gebeurd is kun je de moestuin nog snel omspitten.
Door het omspitten kan de regen, sneeuw en de vorst makkelijker door
de spleten zodat de grond zal verkruimelen wat de bodemstructuur ten
goede komt.
Op kale grond kun je ook nog groenbemester zaaien. Tot eind november
kan er winterrogge worden gezaaid. In het voorjaar wordt de winterrogge
omgespit en zorgt deze voor extra organisch bodemmateriaal. Dit
verbeterd de vruchtbaarheid en ook de bodemstructuur
In de serre kun je andijvie en kropsla afdekken met vliesdoek om deze
zo tegen sterke vorst te beschermen. Overdag wel regelmatig luchten
om schimmelvorming te voorkomen.
Fruittuin:
Bessenstruiken kunnen worden vermeerderd door winterstek.
Neem oogstekken bij de druivelaars
Frambozen voorzien van een laagje stalmest.
Snoeien van kruisbessen, rode bessen, zwarte bessen, bramen en
andere bessen.

Waarom een Pannenkoekennamiddag?
De verbonden verenigingen, koren, catechesegroepen maken
gratis gebruik van het Brigidahguis. Op die manier scheppen we
een kans op parochiale verbondenheid en een aangename
manier om activiteiten te organiseren..
Eénmaal per jaar vragen we deze groepen om samen te werken
om één gemeenschappelijke activiteit (nu de
pannenkoekennamiddag) te laten slagen. Het is mooi
meegenomen dat daardoor ook de financiën van het Brigidahuiis
wat worden bijgespijkerd. Via verhuringen aan derden en verkoop
van drank verzekeren we ons van nagenoeg €8.000. Niet genoeg
dus om de jaarlijkse kosten ( €13 à 15.000) van het Brigidahuis te
dekken .Een geslaagde pannenkoekennamiddag levert gewoonlijk
nog eens € 2.500 op. Zelfs dan zitten we nog wel met een tekort
tussen de €2500 en €4500.Gelukkig betaalt tot op heden de
kerkfabriek het verschil bij. Om volledig uit de kosten te komen
moeten de opbrengsten via verhuring, drankverbruik en
pannenkoekennamiddag eigenlijk flink de hoogte in.
Het enige waar de verbonden verenigingen en hun leden direct
het verschil kunnen maken is de pannenkoekennamiddag. Ons
verzoek is dan ook van een gepaste inspanning te leveren om
kaarten aan de man te brengen bij buren, vrienden, familie,
bekenden. En mee te werken tijdens de pannenkoekennamiddag,
samen met leden van andere verbonden verenigingen.
Dat is de beste aanpak om nog lang samen gebruik te kunnen
maken van het Brigidahuis en het gebouw in goede staat te
houden.

