Stadsapp Beringen
Zondag 4 november

De stad Beringen heeft een app gelanceerd
waarbij de stad, handelaars en verenigingen
info kunnen delen.
Met het mobiele communicatieplatform kunnen stads- en OCMWdiensten, handelaars, verenigingen en zorgverstrekkers via één
enkele app communiceren met inwoners, klanten en leden. De
app is gratis te downloaden via de App Store of Google Play. Op
de app bepaal je zelf welke handelaars, verenigingen of
zorgverstrekkers je wil volgen en welke berichten je wil ontvangen.

Kookles Wokken
Noël Brands

We hebben Noël nog eens gevraagd om een kookles voor te bereiden rond het gebruik van de wok en gerechten met noedels of

Met de meldingskaart kan je makkelijk een melding doen, je kan
ook een foto en correcte locatiebepaling meesturen.

pasta.

Ook de afvalkalender kan je bekijken.

het gebruik en de toepassing van die materialen.

Activiteiten in de uit-agenda in de app kan je ook downloaden in je
agenda op je smartphone of tablet.

Enkele nieuwe producten, smaken en gerechten worden voorge-

Ook TuinHier heeft zich geregistreerd op deze app, hier kan je
onze activiteiten steeds terugvinden.

Neen, u hoeft uw eetstokjes niet mee te brengen.

Op zondag 4 november tussen 9:30 en 11:30 gaan we dieper in op

steld.
Een soep, twee éénwoksgerechten en een dessert proberen we
op twee uurtjes te bereiden en vooral.......te proeven.

LIDGELDEN - ABONNEMENTEN 2019
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. Aan de
mensen die via de bank betalen, willen we vragen om de betaling
ten laatste op 30 november in orde te brengen. Dat om alles tijdig
in orde te kunnen krijgen.

Deelname in de onkosten:€ 2
U komt
toch?

Hou onkruid onder controle: tips
Onkruid: het is de nachtmerrie van elke tuinliefhebber. Dat wil je
best zo goed mogelijk weghouden en zelfs met het najaar in het
vooruitzicht, is het het ideale moment om daaraan te beginnen.
Maar hoe doe je dat precies? Wij helpen je op weg!
Maar hoe komt het eigenlijk dat onkruid keer op keer terugkeert?
Wel, meestal zijn het inheemse planten die perfect aan de
omstandigheden van onze streek zijn aangepast. Ze overleven
ook omdat ze zich heel goed kunnen voortplanten. Die
spelbedervers wil je zo goed mogelijk bestrijden. Gelukkig zijn
daar heel wat manieren voor.

1. Wieden

Dit is de meest voor de hand liggende vorm van onkruidbestrijding.
Én een efficiënte. De boodschap is: snel in het voorjaar beginnen.
Enkel zo krijg je het onkruid onder controle. Maar ook in het najaar
-vlak voor de periode waar je niet al te vaak meer in je tuin zal (of
kan) zitten- nog even je tuin spik en span maken, is geen slecht
idee. Zo geniet je er tijdens de strenge wintermaanden ook nog
eventjes van.
TIP: Het is trouwens beter om onkruid te wieden wanneer het net
heeft geregend. Zo kan je eenvoudiger de wortel mee uittrekken.
2. Schoffelen
Door te schoffelen beschadig je het onkruid en belemmer je de
groei ervan. Dat werkt niet bij hardnekkig onkruid: de wortel blijft
dan namelijk in stand en kweekt snel een nieuwe plant. Schoffel
niet op een te natte ondergrond. Onkruid dat dan blijft liggen,
maakt snel weer nieuwe wortels.
3. Bodembedekkers
Door een dikke laag te leggen van bijvoorbeeld organisch
materiaal, verhinder je de groei van onkruid. Het onkruid kan wel
kiemen, want ze hebben nog toegang tot water. Toch kunnen ze
hun groei niet doorzetten omdat ze geen zonlicht krijgen.

TUKI
TUKI vzw is een niet-gesubsidieerde non-profitorganisatie die zich
dagelijks inzet om ouders van kinderen met levensbedreigende
ziektes financieel, administratief, juridisch, praktisch en emotioneel
te ondersteunen.
Elke dag zijn er ouders die te horen krijgen dat hun kind
levensbedreigend ziek is. Op dat moment stort hun hele wereld in.
De schok is enorm.
Kinderen hebben het recht hun ouders dicht bij hen te hebben
tijdens deze zware beproeving, maar ouders moeten ook de kans
krijgen om hun kind bij te staan.
De druk voor de ouders is enorm: zowel emotioneel als praktisch,
financieel en administratief. In sommige gevallen is er
zelfs juridische druk.
Daarnaast is de informatie voorhanden erg beperkt. De situatie
wordt nog meer complex als de behandeling, of een deel ervan, in
het buitenland dient te gebeuren.
TUKI is het Finse woord voor ‘ondersteuning’, hetgeen TUKI vzw
in de breedste zin van het woord wil bieden aan kinderen met een
levensbedreigende ziekte (en hun ouders).
Daarom wordt er op zondag 4 november een wijnproefnamiddag
van 13u-17u georganiseerd in het Brigidahuis in Koersel.
Kom onze bubbels, Franse, Spaanse, Italiaanse en Argentijnse
wijnen proeven en maak je keuze voor de feestdagen!
Er is ook een selectie gin, porto en likeur.
Gratis inkom!
www.tuki.rocks

