Beste wensen vanwege het bestuur
December is de maand dat we terugblikken op het voorbije jaar en
ook vooruitkijken naar wat komen gaat. We mochten als
vereniging dit jaar 35 kaarsjes uitblazen. Het is goed dat we bij
deze gelegenheid eens terugdenken aan al de mensen die zich de
voorbije jaren hebben ingezet voor onze vereniging.
Maar het is een feit dat we met z’n allen een jaartje ouder worden.
Jaarlijks verliezen we een 20 tal leden. Velen moeten het
noodgedwongen wat rustiger aan doen en haken af. Door de
huidige moderne samenleving staan er, spijtig genoeg, weinig
jongeren te trappelen om in onze voetsporen te treden.
We staan dus in het nieuwe jaar weer voor nieuwe uitdagingen die
we dankzij het bestuur, de vele helpers en jullie actieve deelname
aan de activiteiten tot een goed einde willen brengen.
Ik hoop dat jullie tijdens de komende feestdagen weer voldoende
energie opdoen om er in het nieuwe jaar weer flink tegenaan te
gaan.
Verder wensen we jullie fijne feestdagen, voorspoed en een goede
gezondheid in 2020.
De voorzitter
Ward Convens

Nieuwjaar 2020
Ik heb een wens voor iedereen
Een gelukkig Nieuwjaar met lieve mensen om je heen,
mensen die van je houden om wie je bent,
mensen in wie je een stukje van jezelf herkent.
Laat merken dat je om hen geeft,
dat je samen met hen iets moois beleeft.
Dan is je leven pas een feest.
Ik wens iedereen die dit leest…
Veel geluk, liefde en een goede gezondheid toe voor 2020!
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Receptie
zaterdag 18 Januari 15.00 uur
Brigidahuis Koersel
Gastspreker Jos Roofthooft
Zoals ieder jaar houden we ook dit jaar weer onze receptie die zal
doorgaan op zaterdag 18 januari in het Brigidahuis.
Onze gastspreker, Jos Roofthooft, is een duizendpoot die leeft om
mensen aan het lachen te krijgen. Een artiest met het hart op de
juiste plaats.
Het belooft dus weer een gezellige en plezante namiddag te
worden.
Hoe kan je Jos het best omschrijven? Zelf noemt hij zich animator,
maar hij is ook zanger, cabaretier, presentator, moppentapper en
hij was ook stadionspeaker van Racing Genk. Jarenlang was hij
verslaggever van voetbal- en wielerwedstrijden zowel voor radio
als televisie. Daarnaast trok Jos rond als dj en was hij leadzanger
van de legendarische Rietzangers. Een goedgevulde carrière dus.
Die begon al toen hij nog maar tien was. “Ik las gedichten in het
kinderuur van Radio Hasselt. Vier jaar later speelde ik mee in
toneelstukken. Geef me een micro en ik voel me in mijn sas”,
vertrouwt hij ons toe.
Er wordt vandaag veel te weinig gelachen. Mensen nog aan het
lachen krijgen, is echt een opgave geworden. Moppen moeten
trouwens niet lang zijn. De beste zijn vaak de kortste. Zoals:
“Vroeger kwamen de kinderen met een
appel naar school, nu doen ze dat met een
Apple.”
Jos zal ook ons zeker weer aan het lachen
krijgen.
Fijne feestdagen en een voorspoedig
2020.
En tot zaterdag 18 januari op onze
receptie.
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!!!!!Samenaankoop mazout!!!!!
Binnenkort krijgt elk lid weer een bestelbrief in de brievenbus met
daarop de prijs en de leverancier van de mazout.
De leveringen gebeuren vanaf half januari
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 één van de
bestuursleden terecht.

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 Vanhoudt Ann.
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 27 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 € 60. 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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Het opkweken van quickcellen en bewortelde stekken
Sluit je ogen en met een beetje fantasie stel je jezelf voor dat het
zomer is. Je tuin staat vol bloeiende bloemen in prachtige kleuren.
Daar kan je zelf voor zorgen door ook dit jaar tijdig je quickcellen
en gewortelde stekken te bestellen.
We zien bij Tuinhier Koersel dat het aantal mensen dat deze
plantjes bestelt elk jaar vermindert.
Nochtans scheelt het een stuk in je portemonnee. Tot 1/3 van de
prijs van zomerbloeiers.
De lange en weelderige bloei van éénjarige bloemen zorgt voor
veel kleur en variatie in je tuin.
Tot de vorst in het najaar invalt, kun je genieten van hun prachtige
bloemenpracht.
Zelf deze plantjes kweken, doet ieder natuurlijk op zijn eigen
manier.
Ik plant deze fragiele quickcellen zo snel mogelijk in potjes van
+/- 7cm. Voor de gewortelde stekken neem ik potjes van 10cm.
Gebruik ook goede potgrond (van Tuinhier natuurlijk).
Het grootste probleem is natuurlijk de vrieskou. Vanaf eind maart,
wanneer de plantjes geleverd worden, kan het nog flink vriezen.
Daarom maak ik in de serre een tunnel van noppenplastiek waar
ik de plantjes onder zet.
Voorspellen ze erge vrieskou, dan kan je onder deze tunnel een
emmer heet water zetten. Zelf leg ik onder de tunnel enkele oude
weerstanden van een wasmachine of dergelijke die ik aansluit op
een transformator van 24 volt (verbruikt heel weinig).
Je doet er goed aan om te wachten tot na de ijsheiligen (half mei)
om de plantjes buiten te zetten.
Vanaf eind mei wordt de
lente dan pas echt warm
en kleurrijk.
De éénjarige perkplanten
hebben een
overweldigende
bloeikracht. En als je ze
goed verzorgt, bloeien ze
tot diep in het najaar.
Veel geluk ermee.
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Pannenkoekendag in het Brigidahuis

Kerstmis
het feest van vergeven
Een nieuwe start om verder te leven
Het voelt fijn maar wees eerlijk
zo zou het toch elke dag moeten zijn

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.
Op zondag 23 februari 2020 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 23 februari!

Zadenlijst

De hemel is bezaaid met gouden sterren,
die blinken in het schijnsel van de maan.
Maar het allermooiste van die vele lichtjes
zie ik nog altijd in jouw ogen staan

Dit jaar kan je ook weer meststoffen en zaden bestellen via
Tuinhier. Bijgevoegd vind je de bestellijsten voor de zaden. Breng
deze binnen bij één van de bestuursleden vóór 10 januari 2020.

Eén dag in de wolken geeft je een zalig gevoel.
Zo wensen wij jullie 365 zalige dagen toe.
Vrolijk kerstfeest en gelukkig nieuwjaar

De lijst met meststoffen samengesteld door TuinHier Koersel
verschijnt bij de volgende publicatie.
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Kortingen 2020
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 2020 samen met je identiteitskaart te tonen.

De Mulder
Geeft 10% korting voor meststoffen, sproeistoffen en zaden bij
voorleggen van uw lidkaart.

Verder kan u bij ons steeds terecht voor:


Meer dan 20 soorten meel



Pellets



Groot assortiment dierenvoeding



Industriële javel



Legkippen



Last van onkruid in gazon en paden ,vraag hier info.

Dinsdag Sluitingsdag
E-mail: BennyLaenen@hotmail.com
www.demulderkoersel.be
Rechte straat 4
3582 Koersel
Tel: 0471/61 97 07
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Euro Compost
Geerkens Bio & Garden Products bvba
tel: 011/ 60.53.30.
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.
Niet cumuleerbaar met andere kortingen.
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/

Ook de groenmeester geeft 10% korting op je aankopen 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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