Beste wensen vanwege het bestuur
Als jullie deze publicatie ontvangen, zit 2018 er weer bijna op.
De bloembollen zitten in de grond en de laatste bladeren zijn
weggehaald of liggen nog tussen de borders als een warm deken
tegen de komende kou. Of we een winter krijgen, moeten we
afwachten. De zomer was in ieder geval lang en warm en de
herfst moest er niet voor onderdoen. Toch hebben we naar mijn
idee een mooi jaar achter de rug.
Zoals jullie in de bijlage kunnen zien, hebben we voor 2019 weer
een mooi gevuld programma.
In 2019 vieren we ons 35 jarig jubileum en dat gaan we natuurlijk
niet ongemerkt laten voorbijgaan.
Naast de jaarlijkse samenaankopen, voordrachten, fietstocht, enz.
hebben we ons programma aangevuld met enkele speciale
activiteiten zoals:
 Een creativiteitsbeurs waarop je zoals elk jaar je tuinplantjes
kan ruilen maar er ook plaats wordt voorzien voor andere
creatieve bezigheden zoals verzamelobjecten en hobby’s.
Er hebben zich al een achttal mensen met een creatieve
bezigheid aangegeven.
Ben je geïnteresseerd of wens je meer informatie, dan neem
je best contact op met Ward Convens: 011/423586 of mail
naar war.convens@gmail.com of neem je contact op met
een ander bestuurslid.
 Een prachtige wandeling in de Ardennen. We leggen een
bus in en gaan wandelen langs een van de mooiste plekjes;
namelijk langs de rivier de Hoegne. Op tijd inschrijven is de
boodschap want er zijn maar een 50-tal plaatsen
beschikbaar.
 Voor ons 35-jarig bestaan staat er ook een ledenbarbecue
op het programma.
Afspraken en inschrijvingen volgen later.
Ons programma bevat voor elk wat wils en we hopen dat we op
jullie grote belangstelling mogen rekenen.
Ten slotte wensen we dat iedereen een gezond, gelukkig en
geweldig 2019 mag hebben zowel privé als binnen onze
vereniging en bovenal veel tuinplezier en een rijke oogst.
De voorzitter
Ward Convens
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Receptie
Zondag 13 Januari 15.00 uur
Brigidahuis Koersel
Flirten in het groen
Op zondag 13 januari kan je samen met Joeri Cortens, lesgever
bij Natuurpunt, maar ook gekend door zijn tv-optredens bij "Het zijn
net mensen" op Vier, genieten van een heerlijke namiddag
Flirten in 't groen.
Flirten en verleiden. Iedereen doet het of… probeert het. Wie wil
weten waar Casanova de mosterd haalde, kijkt best eens naar de
dierenwereld. In onze tuinen en natuurgebieden vinden we
voorbeelden van de meest uiteenlopende verleidingsstrategieën,
die vaak verrassend herkenbaar zijn. Voldoende inspiratie dus
voor een natuur-educatieve flirt met comedy. Durf in de spiegel te
kijken en laat je verleiden!
Daarbij kunnen jullie ook nog genieten van een hapje en een
drankje en napraten over het voorbije jaar.
We zullen jullie het jaarprogramma van 2019 voorstellen alsook
een fotoreeks van de activiteiten van 2018.
We tonen ook een aantal bloemstukken die gemaakt zijn door
onze cursisten bloemschikken en wie ook mooie bloemstukken wil
maken, kan zich dan al inschrijven.
De receptie begint om 15:00 uur en gaat door in het Brigidahuis.
Iedereen is welkom. Gelieve u tijdig in te schrijven.
We kijken vol verwachting naar wat het nieuwe jaar ons brengen
zal.
Fijne feestdagen en een voorspoedig 2019!
En tot zondag 13 januari op onze receptie.
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Tuinklussen in januari
Het nieuwe jaar is begonnen. Heeft u ook nieuwe plannen voor uw tuin?
Dan is dit het moment om daar eens goed over na te denken. Laat u inspireren door tijdschriften, tuinprogramma’s op tv en catalogi. Leg uw
ideeën eens voor aan andere tuinliefhebbers en vertrouw uw plannen
toe aan het papier. U kunt deze tijd ook gebruiken om – lekker dik aangekleed – wat onderhoud te plegen aan bijvoorbeeld schuttingen, decoratiematerialen en gereedschap. Als u dan later weer in uw warme
woonkamer zit, smaakt die geurige kop koffie of chocolademelk extra
goed!
Rustig beginnen
Aan bollen, knollen en kuipplanten hoeft u in deze tijd van het jaar niet
zoveel te doen, behalve controleren of ze niet bevriezen of verrotten.
Sommige bomen en struiken kunt u nu al snoeien, zoals overwinterende
fuchsia’s en bessenstruiken. Wilt u alvast wat kleur in de tuin? U kunt nu
winterbloeiende struiken kopen die uw tuin in deze grijze maanden lekker opfleuren. Als het niet vriest, kunt u ze zelfs planten.
Sneeuw
Een flink pak sneeuw is een uitstekende beschermlaag voor uw planten.
Sneeuw is sterk isolerend. Op coniferen met opgaande takken kan een
pak sneeuw zwaar drukken, waardoor de takken gaan uitbuigen en zelfs
kunnen afbreken. Verwijder de sneeuw om te voorkomen dat de vorm
zich niet herstelt.
Denk aan de vogels
Winters met veel sneeuw en vorst. Zo biedt de isolatie van een flink pak
sneeuw een mooie beschermlaag voor de planten. De vogels hebben
het in de wintermaanden wat moeilijker. Zelfs als er geen sneeuw ligt,
kunnen zij met moeite aan voldoende voer komen. U kan ze bijvoeren,
bijvoorbeeld met stukjes fruit om aan hun vitaminebehoefte te voldoen.
De vijver moet ademen
Met een ijsvrijhouder zorgt u ervoor dat uw vijver niet helemaal dichtvriest. Kwalijke gassen kunnen uit het water ontsnappen en zuurstof kan
toetreden. Zo blijft de vijver ook gezond als het water met een ijslaag is
bedekt
Kuipplanten controleren
Controleer op aantastingen zoals luis en schimmels. Ruim afgevallen
bladeren en dode takjes op, dat kunnen infectiebronnen zijn. Zorg op de
bewaarplek regelmatig voor frisse lucht en laat de wortelkluiten niet helemaal uitdrogen.
Fruitbomen
Wacht liefst tot februari met het snoeien van fruitbomen. Het gevaar op
aantastingen is anders aanwezig.
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Tuincentrum Caubergs Koersel.
tel : 011 / 42.22.29.
www.tuincentrumcaubergs.be
Het hele jaar door kortingen...
Een korting van 10% bij de aankoop van:
- Terracottapotten en plastiek potten en bakken;
- Meststoffen en terracottem: Potgrond en turf;
- Spuitmiddelen tegen insecten en ander ongedierte;
- Gronddoek en alle soorten beplanting.
Een korting van 5% geven we op verschillende soorten tuinhout
zoals tuinschermen van Collstropp.
Bij al je aankopen moet je je eerst kenbaar maken en je
Volkstuinlidkaart voorleggen. Anders bekom je geen kortingen.

Ook de groenmeester geeft 10% korting op de aankoop bij het
laten zien van je tuinHier-lidkaart.
Openingsuren
Dinsdag: 9u tot 12u - 13u tot 18u
Woensdag: markt Beringen -13.30u tot 17u
Vrijdag :9u tot 12u -13u tot 18u
Zaterdag: 9u tot 12u -13u tot 17u
Zondag : markt Paal
Maandag en donderdag gesloten tel: 0479/359866.
E-mail :degroenmeester@outlook.com
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Euro Compost

!!!!!Samenaankoop mazout!!!!!

Geerkens Bio & Garden Products bvba
tel: 011/ 60.53.30.

Eind januari 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.
Dit is de enige en definitieve inschrijving waarop je het aantal
liters invult en die je direct bij onze verantwoordelijke voor de
mazout, Louis Verbeeck, Poststraat 14 te Koersel, binnenbrengt.
Indien je hierover nog vragen hebt, kan je steeds bij een van de
bestuursleden terecht.

Wij beschikken over een uitgebreid aanbod aan
bodemafdeksnippers en boomschors uit onze
eigen productie waardoor de kwaliteit
steeds gewaarborgd blijft.
De TuinHier-leden van Koersel krijgen ook dit jaar
weer een korting van 10% op al onze artikelen,
uitgezonderd Franse schors.
Daarvoor moeten zij zich kenbaar maken vóór de
bestellingen en vóór de betaling.
Indien je dit niet doet, ontvang je GEEN korting.
Bodembedekkers
Bodemverbeteraars
Tuingrond en teelaarde
Europark 1603
Houthalen
Voor meer info zie website :
http://www.eurocompost.be/producten/
Mopje
Er zitten drie jongens op een schoolplein zegt de één:
"Ik heb de snelste vader van de wereld."
"Hoezo?" vraagt de ander.
"Nou mijn vader is F-16 piloot", zegt de éérste.
Waarop nummer twee antwoordt: "Dan is mijn vader sneller want die is
astronaut."
Zegt nummer drie: "Dan is mijn vader sneller want die is ambtenaar, hij
werkt van negen tot vijf maar is om drie uur al thuis."
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Vanaf januari starten we weer met een nieuwe
lessenreeks bloemschikken
De lessen zijn er voor iedereen met of zonder ervaring. Er wordt
gewerkt in een kleine groep zodat je individueel begeleid wordt
door onze gemotiveerde lesgeefster Anita.
Je wordt ontvangen in een aangename lesruimte waar we een
mooi en origineel bloemstuk maken. Daarbij schenken we
aandacht aan de gebruikte technieken maar evenzeer aan de
vorm, structuur en kleur van het geheel. Een gezellige en
ontspannen sfeer zorgt ervoor dat u creatief op uw best bent.
Het startsein wordt op 28 januari om 19 uur in het Brigidahuis
tegenover de kerk in Koersel gegeven.
In juli en augustus rusten we even uit, om dan in september terug
te beginnen.
Verschillende thema’s komen aan bod: kransen, tafelversiering,
lineaire constructies enz.
Naast de lessen hedendaags bloemschikken worden er ook
seizoensgebonden stukjes gemaakt rond Pasen, Kerstmis en
Allerheiligen. De prijs voor 10 lessen bedraagt € 50. Materialen
worden zelf bij elkaar gezocht en meegebracht naar de les. Al wat
je nodig hebt, wordt in de voorgaande les uitgelegd.
Voor meer info en de materialen voor de gratis les, neem je
contact op met Carmans Martin 011/425754
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Pannenkoekendag 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
van het gebouw te dekken (elektriciteitsrekening, verwarming, water,
kadastraal inkomen, enz.. )
Daarom organiseert de parochie samen met al de verenigingen van
Koersel, en dus ook TuinHier (die ook gebruik maken van het
Brigidahuis), een grote pannenkoekendag in het Brigidahuis.
Op zondag 10 februari 2019 kan je in het Brigidahuis lekkere
pannenkoeken met suiker of siroop komen eten voor €4.
Voor pannenkoeken met ijs en chocoladesaus betaal je € 5.
Kaarten kan je verkrijgen bij de bestuursleden.
Steun de verenigingen van Koersel en kom samen met familie, vrienden
en kennissen genieten van deze lekkere pannenkoeken.
Alvast bedankt en tot 10 februari!

Kortingen 2019
Belangrijk
Bij de volgende handelaars en firma’s krijg je kortingen.
Bij aankomst of voor de betaling maak je je kenbaar door je
TuinHier lidkaart 2019 samen met je identiteitskaart te tonen.

De Mulder
Korting 10% voor meststoffen, sproeistoffen en zaden bij

zadenlijst

Dit jaar kan je ook weer meststoffen en zaden bestellen via
TuinHier. Bijgevoegd vind je de bestellijsten. Breng deze binnen bij
een van de bestuursleden voor 13 januari 2019.
De lijst met meststoffen samengesteld door TuinHier Koersel
verschijnt bij de volgende publicatie

voorleggen van uw lidkaart.

Verder kan u bij ons steeds terecht voor:
- Meer dan 20 soorten meel
- Pellets
- Groot assortiment dierenvoeding
- Industriële javel
Dinsdag Sluitingsdag

2018 is bijna vervlogen
2019 staat reeds voor de deur
Een nieuw jaar met nieuwe dromen
Alles krijgt een nieuwe kleur
Veel geluk en vrede
Veel liefde voor elkaar
Aandacht voor de naaste
Het wordt een prachtig jaar
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E-mail: BennyLaenen@hotmail.com
www.demulderkoersel.be
Benny Laenen
Rechte straat 4
3582 Koersel
Tel: 0471/61 97 07
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