Samenaankoop aardbeiplanten
We gaan dit jaar een samenaankoop van aardbeienplanten
organiseren. Je hebt de keuze tussen enkele soorten:
Zie bijgevoegde bestellijst invullen en aan één van de bestuursleden bezorgen.
Soorten
Rijp in de periode

Gariguette
20/5-10/6

Darselect
25/5-25/6

Elianny
26/5-1/7

Smaak

5

4

4

Houdbaarheid

3

3

4

Kwaliteit

3

3

3

Productiviteit

3

4

4

Vorm

3

3

4

Ziektebestendigheid

3

4

4

De aardbeien planten worden geleverd tegen half augustus.

Vaderdag
Vaders doorheen de jaren.
6 jaar: vader weet alles!
8 jaar: papa weet veel!
12 jaar: vader weet niet alles!
15 jaar: papa weet niets!
18 jaar: vader wordt oud!
25 jaar: misschien weet papa het!
35 jaar: eerst aan vader vragen!
45 jaar: wat zou papa denken!

Gewestreis naar Lochristie
Tuinhier Koersel Organiseert in samenwerking met het gewest
Beringen een ééndaagse reis op 27 juni.
Indien je mee wil gaan, gelieve je zo snel mogelijk in te schrijven.

ZONDAG 19 JUNI
Fietstocht
naar BERINGEN

Op zondag 19 juni maken we onze jaarlijkse fietstocht.
We vertrekken aan de kerk van Koersel om 11.30u richting
Beringen. We bezoeken eerst de volkstuintjes aan de
Motbeemden, waar we uitleg krijgen van enkele aanwezige
tuinders. Dit duurt ongeveer 45 minuten. Daarna rijden we verder
naar de site van de mijn om iets te eten en te drinken. Diegenen
die geïnteresseerd zijn kunnen het mijnmuseum gaan bezoeken.
Dit duurt ongeveer 2 uur. De wandelliefhebbers gaan dan samen
een wandeling maken op de terril. Daarna rijden we verder door
naar Stal voor een tuinbezoek bij de familie Cuppens. Na dit
tuinbezoek rijden we via het melkpad naar Koersel huiswaarts.
Totale afstand ongeveer 30 km.
De prijs is € 5 voor de inkom van het Mijn museum. Indien je gaat
wandelen is het gratis. Eten kan je meebrengen om op te eten aan
het mijnmuseum. Als nu het weer nog een beetje meezit, zal het
een fijne zondag worden. We hopen natuurlijk op een flinke
opkomst. Iedereen is welkom.
Inschrijven via bijgevoegd blad.

