Pannenkoekendag 4 februari in het Brigidahuis
Wie nog geen kaarten heeft voor de pannenkoekendag, kan ook
altijd terecht op de dag zelf in het Brigidahuis.
De verenigingen van Koersel kunnen sinds enkele jaren gratis
gebruik maken van het Brigidahuis. Het spreekt vanzelf dat er
dan op een 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 4 februari 2018 tussen 14 en 18 uur kan je in het
Brigidahuis lekkere pannenkoeken komen eten aan € 4 met
suiker of siroop. Voor pannenkoeken met ijs en chocoladesaus betaal je € 5.
En een pannenkoek lust iedereen.
Steun de verenigingen van Koersel en kom samen met vrienden
en kennissen genieten van deze lekkere
pannenkoeken.
Alvast bedankt en tot 5 februari !

Lidkaarten 2018
Opgelet ! De lidkaarten nationaal lid van 2018 worden meegeleverd met het nationaal ledenblad. Let er op dat je je lidkaart niet
weggooit. Je kan ze gebruiken bij verschillende handelaars waar
je korting krijgt bij je aankopen. In het vorig maandblad vind je de
handelaars die korting geven.

LESVERGADERING
Zondag 11 februari om 9.30 u
Brigidahuis Koersel
De serre het hele jaar door
Leon Hermans
We gebruiken de serre vooral in het voorjaar voor vroege
groenten en verder voor tomaten. Maar er kan nog heel veel
meer. Meloenen, paprika, aubergine, ....
Zowel in het voorjaar als de herfst kunnen we de planten die in
de serre staan nog een aantal weken vorstvrij laten groeien.
Ook kunnen de gewassen als veldsla gedurende de hele winter
oogsten. Daarnaast kunnen we de serre ook gebruiken om regelmatig wat witloofwortels in te tafelen met dekgrond of een
donkere doek. Hierdoor oogst je het hele winterseizoen verse
groenten. Ook rabarber kan je forceren onder zwarte plasticfolie in de serre. De stengels komen vlot uit de grond en kunnen
geoogst worden. De mogelijkheden in de serre tijdens de winter
zijn ruim maar in de zomer zijn ze nog talrijker. Bovendien is
het aangenaam om in een serre te werken wanneer het buiten
regent, te koud of er te veel wind is.
In het voorjaar stijgt de temperatuur in de serre veel sneller dan
de buitentemperatuur. Daardoor kun je veel vroeger beginnen
met groenten kweken. Groentezaadjes kiemen makkelijker en
plantjes groeien snel omdat ze zich in optimale omstandigheden ontwikkelen. Een serre biedt ook bescherming tegen regen
en wind en is daarom een ideale habitat voor zuiderse planten .
Je serre is altijd klaar om groenten en planten te kweken, vier
seizoenen lang. Je kunt in het voorjaar vroeger beginnen dan in
open lucht en langer doorwerken in het najaar. Je laat gevoelige planten zonder probleem overwinteren in je serre.
Dus allen uitgenodigd op deze leerrijke lesvergadering

Meststoffen
Nu er steeds meer aandacht wordt besteed aan een proper
milieu en de mensen meer oog hebben voor biologische
producten, leek het ons niet slecht om ook bij de bestelling van
meststoffen hier rekening mee te houden. Daarom hebben jullie
naast de gekende bestellijst van hoofdzakelijk chemische
meststoffen, nu ook de keuze uit organische meststoffen van het
merk VIANO.

!!!!!Samenaankoop mazout!!!!!
Deze maand krijgt elk lid weer een bestelbrief in de brievenbus
met daarop de prijs en de leverancier van de mazout.
De leveringen gebeuren vanaf begin februari.

Deze organische meststoffen zijn wel duurder maar
misschien hebben sommige tuinliefhebbers er dat wel voor over.
We zullen zien of er vraag is naar deze meststoffen en dan
beoordelen of ze er de volgende keer nog moeten bijstaan.

Dit is de enige en definitieve inschrijving waarop je dan het
aantal liters invult en wat je direct bij onze verantwoordelijke voor
de mazout, Louis Verbeeck Poststraat 14 te Koersel,
binnenbrengt.

Bestelling binnenbrengen bij de bestuursleden ten laatste
zondag 18 februari 2018

Indien je hierover nog vragen hebt, kan je steeds bij een van de
bestuursleden terecht.

Potgrond
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. Prijs is € 6.90
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.
Sla per 10 planten: € 0.90
Peterselie, spinazie, kervel en stengelui €1 per 10 stuks
Bloemkolen ‘t stuk: € 0,40
Gelieve je bestellingen binnen te brengen
vóór 18 februari 2018 bij een van de bestuursleden.

Potgrond kan je zowel gebruiken voor het inpotten van je quikcellen en zomer-bloeiers als bij aanplantingen, in de moestuin en
voor je bloempotten die binnenshuis staan.
Onze potgrond is een goede bodemverbeteraar
Turf (225 L)

€ 16,00

Gewone potgrond (50 L) € 3,50
Potgrond met leem (50 L) € 4,00
Gelieve de bestellingen te bezorgen vóór 23 februari 2018 bij
een van de bestuursleden.
Website
Indien je een publicatie mist, kan je steeds op de website kijken.
Daar staan de publicaties van het laatste jaar altijd op. Je kan
ook altijd de laatste nieuwtjes en de foto’s vinden.
www.volkstuinkoersel.be

