Nieuwjaarsreceptie
Op zaterdag 14.01.2017 om 15.00 u.
In het Brigidahuis Koersel dorp 9, 3582 Koersel
Voorstelling van het jaarprogramma 2017
Gastspreker Dries Jan over Vitaal ouder worden
Hou deze datum alvast vrij
Bij de volgende publicatie volgt het inschrijvingsblad

Recept speculaas
125 gr melkerijboter
125 gr bakboter
500 gr donkere kandijsuiker
2,5 ei
1,5 el water
Amandelsmaak naar keuze
Snuifje zout
0,5 kl natriumbicarbonaat voor voeding
0,5 kl alcali (bij apotheek of Eevers in Zonhoven)
1,5 kl speculaaskruiden
800 gr bloem
Al de ingrediënten onder elkaar mengen en gedurende een half
uur laten rusten.
Maak bolletjes van +/- 60 gram. Leg op een beboterde plaat of
bakpapier, druk ze een beetje plat en bak ze +/- 17 tot 20 min.
op 190° C (afhankelijk van de oven).
Ze moeten vanbinnen nog een beetje zacht zijn.
Smakelijk!

LESVERGADERING
Zondag 11 december om 9.30 u
Brigidahuis Koersel
Verzorging van gazon en
siergrassen
Rudi Luyckx

Onderhoud uw gazon regelmatig. Elke week een beetje tijd
steken in het onderhoud van uw gazon voorkomt dat het hele
gazon moet worden omgespit om het opnieuw in te zaaien.
Maaien kost tijd, maar het gras groeit langzamer als u het wat
langer laat. Het is gemakkelijker om wat vaker, maar minder
kort te maaien.
Zo nu en dan moet u het onkruid bestrijden.
Gebruik een mosbestrijder om het mos te doden. Hark het na
twee weken - als het bruin geworden is - bij elkaar.
Verticuteren is van groot belang bij het onderhouden van uw
gazon. Bij het verticuteren kamt u het gazon als het ware uit,
zodat al het dode materiaal uit uw gazon verwijderd wordt. Dit
vermindert de kans op de ontwikkeling van schimmels.
Vooral tijdens het groeiseizoen uw gazon bemesten. Zorg
ervoor dat u, in de periode van april tot en met oktober, iedere 6
tot 8 weken een goede gazonmest strooit.
Water is een primaire levensbehoefte van uw gazon, maar te
weinig water is schadelijk en teveel water ook.
Onderhoud van siergrassen is niet zo moeilijk. Na het
aanplanten een beetje bemesten, het eerste jaar regelmatig
water geven en éénmaal per jaar de siergrassen snoeien
volstaat bij de meeste siergrassoorten.
In extreem droge tijden is wat extra water nodig.
Rudi zal hierover nog meer uitleg geven.
Allen hartelijk welkom op deze lesvergadering

Onze kookles van 6 november

Wandeling Bolderberg

Zondagvoormiddag om 8u45 waren de bestuursleden paraat voor de
voorbereiding van de kookdemonstratie. Zoals bij elke voordracht
was ook deze keer de vraag hoeveel volk we mochten verwachten.
Op de meeste voordrachten hebben we aan 25 à 30 zitplaatsen
genoeg, maar deze keer hadden we toch maar 40 plaatsen voorzien.
Te weinig, zo bleek, want er kwamen maar liefst 53 lekkerbekken
opdagen en dus werden er in allerijl nog stoelen bijgezet. Het was dan
ook de moeite waard.
De tomatenpesto die rondging werd door iedereen gesmaakt.
Als hoofdschotel was er een zalmfilet die vakkundig werd
geprepareerd en in aluminiumfolie verpakt in de oven werd
geschoven. De speciale venkelsaus die hierbij werd geserveerd was
een onvergetelijke smaaksensatie. En daarbij een glaasje witte
wijn.... Wat moet dat nog meer zijn?
Dan was het de beurt aan het bekendste gerecht van Spanje: Paella.
Een gerecht waarmee je niet alleen jezelf maar ook vrienden en
familie kan verrassen.
Tot slot werden de zoetste smaakpapillen verwend met een
eenvoudig maar superlekker
nagerechtje op basis van
speculaas, room, suiker en eiwit.
Onze hartelijke dank gaat
natuurlijk uit naar Noel Brands die
dit op een voortreffelijke en
deskundige manier presenteerde.
De vele geïnteresseerden hingen
aan zijn lippen en een hartelijk
applaus was hier dan ook ten
zeerste op zijn plaats.
We hopen dat we in de toekomst
nog dikwijls op zijn kookkunsten
beroep mogen doen.

13 november, een druilerige herfstochtend. Liefst 64 deelnemers stonden om stipt 9u45 klaar op de parking van Bovy in
Bolderberg. Het werd een mooie herfstwandeling doorheen het
domein van het kasteel van Terlaemen. Prachtige kleuren,
mooie uitzichten, paddenstoelen in vele vormen, een gezellige
babbel met andere natuurliefhebbers en perfect gegidst door
onze voorzitter.
Half weg hebben we kunnen genieten van een lekker borreltje
zodat onze verkleumde spieren wat konden opwarmen.
Iedereen tevreden en zeker nadat we in Sint Job nog konden
nagenieten bij een lekkere Vlaamse stoofvleesschotel met
frieten. Wat kan het leven mooi zijn op die tuinhierdagen.

Appelsap van Sint Ferdinandus Lummen
Het betreft 100 % puur sap van biologisch geteelde appelen.
De prijs voor een kubitainer van 5 liter bedraagt € 9,00
Blijft ongeopend 1 jaar houdbaar, na opening nog 2 maanden,
maar dan koel bewaren.
Indien je interesse hebt gelieve dit dan door te geven aan een
van de bestuursleden.

