Nieuwjaarsreceptie
Op zaterdag 18.01.2020 om 15.00 u.
In het Brigidahuis: Koersel Dorp 9, 3582 Koersel
Hou deze datum alvast vrij. Voor de vrolijke noot
zorgt Jos Roofthoofd
Bij de volgende publicatie vind je het inschrijvingsblad.

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 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 nemen we vakantie om dan in september terug te
beginnen.
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 neem je
contact op met Carmans Martin
(011/425754).

LESVERGADERING
Zondag 8 december om 9.30 u
Brigidahuis
Dorp 9 in Koersel
Kruiden kweken, gebruik
en gezondheid
Hendrik Vaes

Geurige kruiden kan je makkelijk zelf kweken in je kruidentuin of
in potten op je terras of balkon. Je hebt er écht niet veel plaats
voor nodig en kruiden stellen geen hoge eisen wat standplaats
en onderhoud betreft
Sommige kruiden zoals peterselie of basilicum zijn heel
makkelijk te zaaien. Voor meerjarige kruiden, zoals rozemarijn,
salie of dragon is starten met een kruidenplantje vaak
makkelijker.
Kruiden kan je min of meer het hele jaar door zaaien. Uiteraard
afhankelijk van of je ze binnen of buiten zaait.
Wanneer je kruiden buiten kweekt in potten of bakken is het
belangrijk om ze bij nachtvorst binnen te zetten
Beschik je niet over veel plaats dan is een vierkante metertuin
ook perfect voor het kweken van kruiden.
Maar ook de vensterbank van je keuken biedt voldoende plaats
voor lekkere en geurige kruiden. Hoe dichter je kruidentuin bij je
keuken gelegen is, hoe vaker je ook gebruik zal maken in je
gerechten van je eigen gekweekte kruiden.
Hendrik Vaes zal ons ook uitleggen hoe we deze kruiden het
beste kunnen gebruiken in onze gerechten.
Lidgelden 2020
Voor diegenen die hun lidgeld nog niet betaald hebben, gelieve dit zo
snel mogelijk te doen zodat onze administratie in orde gebracht kan
worden.
Dit kan op rekeningnummer BE90 7351 1911 0732 van
Tuinhier Koersel, met vermelding van plaatselijk lid 13 €
of landelijk lid 23 €.

We zoeken een ZAALVERANTWOORDELIJKE
voor het Brigidahuis
De Kerkraad is op zoek naar een persoon (M/V) die als
verantwoordelijke voor het dagelijks beheer van de lokalen /zalen kan
optreden.
Deze taken omvatten o.m. :
Toegang verschaffen aan de gebruiker van een lokaal/zaal op het
afgesproken tijdstip. Ervoor zorgen dat de overeengekomen
uitrusting ter beschikking staat.
Erover waken dat de afspraken met en door de gebruiker worden
nagekomen. Controle van drankverbruik na de activiteit.
Zorgen dat alle gebruikte materialen terug op de voorziene locaties
worden geplaatst.
Controle op eventuele beschadiging en desgevallend gepaste actie
ondernemen.
Afsluiten van de lokalen na gebruik.
Doorgeven aan penningmeester van verbruik en eventuele schade.
Zorgen dat de lokalen klaar zijn voor de volgende gebruiker: dit kan
inhouden dat er gezorgd wordt voor een poetsbeurt door het
poetsteam.
Communiceren met de bestuursraad over gang van zaken en
noodzakelijke acties.
Profiel van de gezochte persoon:
Beschikbaarheid: dient zich te kunnen vrijmaken voor deze taken, die
vooral in de namiddag en ’s avonds plaats hebben, ook in het
weekend.
Correctheid: bekwaam zijn om gedisciplineerd op te treden en dit ook
van de gebruikers te verlangen.
Begripvol: bekommerde en helpende instelling naar gebruikers toe.
Enige handvaardigheid om kleine euvels te verhelpen.
Coördinatie: om samen met anderen de reservaties, het poetsen, de
aankoop en de levering van producten of uitrusting in goede banen te
leiden.
Voor deze functie is een vergoeding voorzien. Ook is het
bespreekbaar dat deze persoon het appartement betrekt dat zich
boven in het gebouw bevindt.
Wie meent hiervoor een geschikte persoon te zijn of wie iemand kent
die geschikt zou kunnen zijn, gelieve contact op te nemen met de
pastoor of met een lid van de Kerkraad.
Kandidaturen zullen discreet worden behandeld.
marcel geypens

Wat kan je doen in de siertuin in december

• Verwijder de laatste bladeren van het gazon. Gras dat onder blad

•

•
•
•

•

ligt krijgt namelijk geen licht en sterft daardoor af. Daarnaast
kunnen er schimmelziekten opstreden door een gebrek aan
luchtcirculatie.
Bescherm potplanten tegen bevriezing door ze op een beschutte
plaats te zetten en de potten in te pakken met noppenfolie. Zorg
dat de potplanten overtollig water kwijt kunnen door ze op een
voetje of andere verhoging te zetten, maar let ook op dat ze niet
uitdrogen, bijvoorbeeld door aanhoudende wind.
Bescherm vorstgevoelige tuinplanten en leifruit tegen bevriezing
met jute zakken of rieten matten, gevuld met blad, stro of
dennengroen.
Schud een dikke laag sneeuw van doorbuigende takken van
coniferen en (fruit)bomen, voordat ze onder het gewicht afbreken
of inscheuren.
Zorg ervoor dat de vijver niet helemaal bevriest.
Voer de tuinvogels met ongebrande en ongezouten pinda’s,
zaden, vetbollen en speciale pindakaas en zet een schaal met
drinkwater voor ze neer.
Controleer kuipplanten die binnen of in de schuur of garage
overwinteren regelmatig om te zien of ze niet uitdrogen en om
rotte bladeren te verwijderen. Zet af en toe een raam of deur open
om de overwinteringsplek te ventileren.

Te koop :Een kweekbak met verwarming en thermostaat
( bodemverwarming) 25€
Victor Aerts Bosstraat 192 Telefoon 011/423957

Dag Sinterklaasje dag dag

