Plantenruil- en creativiteitsdag
Op zondag 5 mei organiseerde TuinHier Koersel een plantenruilen creativiteitsdag.
Meer dan 20 leden van TuinHier Koersel kwamen hier hun mooie
creaties tentoonstellen.
Ongelooflijk wat een mooie werkjes hier gepresenteerd werden.
Daarnaast kwamen ook een 30-tal tuinders hun plantjes en
bloemetjes ruilen of weggeven.
Een geslaagde activiteit die, ondanks de vele omleidingen, op een
zeer grote belangstelling kon rekenen.
Op een moment dat iedereen de mond vol heeft over het klimaat
doen onze TuinHier leden hier iets aan door hun eigen groenten te
kweken.
Het ruilen moest noodgedwongen in tentjes plaatsvinden.
We hopen dat volgend jaar onze activiteiten in de nieuwe feestzaal
kunnen plaatsvinden want ik denk dat Koersel, als grootste
deelgemeente van Groot Beringen, recht heeft op een degelijke
feestzaal.
Ten slotte een dikke proficiat aan alle deelnemers en
medewerkers.

VADERDAG 9 juni
Het is feest vandaag
voor alle vaders in het land.
Je kunt het zien aan alle winkels,
je kunt het lezen in de krant.
En ook al ben je niet jarig,
ik ben vandaag toch net zo blij.
je krijgt dit mooie versje
en ook nog een pakje erbij!
Proficiat aan alle vaders!!

Les zomersnoei
Schansstraat 22 te Heusden
Zondag 23 juni om 9.30 uur
Edgard Vanheusden
Zomersnoeiles zondag 23 juni
Onze zomersnoeiles gaat dit jaar door bij Emiel Aerts,
Schansstraat 22 te Heusden–Zolder.
In maart heeft Edgard Vanheusden hier de snoeiles gegeven, nu
kunnen we zien wat het resultaat hiervan is en wat er in de zomer
nog gesnoeid kan worden want snoeien is in de zomer zeker zo
belangrijk als in de winter, zeker bij fruit.
Allen hartelijk welkom

Fietstocht zondag 30 juni
We vertrekken aan het kerkplein in Koersel om tien uur.
We fietsen naar molenhuizen 22 in Tessenderlo, aankomst
ongeveer 12 uur. Daar kunnen we de tuin bezoeken en nadien
onze boterhammen opeten, drinken kan je hier aan democratische
prijzen. Dan fietsen we verder naar een bloementuin,
molenhuizen 13, daar krijgen we bij vertrek een plantje mee.
Het zijn twee verschillende tuinen tussenkomst voor de beide
tuinen is 4 euro. Afstand ongeveer 45 km
Daarna rijden we huiswaarts met een
tussenstop in sportcafé in Ham.
Bij regenweer wordt er niet gefietst.
Wie nog wil meegaan met het bezoek van de mijn van Blegny en gaan
wandelen gelieve u zo vlug mogelijk aan te geven bij Ward Convens
tel : 011 42 35 86

De tuin in juni
In juni groeien de meeste tuinen naar hun hoogtepunt.
De rozen bloeien en de borders schenken hun kleurrijke bloemen.
Toch blijft juni nog een drukke tuinmaand.
De laatste planten worden gekocht in pot of in container, terrassen
worden helemaal aangekleed, balkons in de bloemetjes gezet.
Ook het onkruid vindt juni een heerlijke maand: het kiemt
overdadig en groeit welig. Schoffelen en wieden is dus de
boodschap.
Verder heb je meer dan genoeg te doen zodat tussen het tuinwerk
door een heerlijke longdrink deugd zal doen.
Verwijder de bloemen van uitgebloeide vaste planten, de akeleien
en de oosterse papavers. Plant de laatste eenjarigen uit.
Leg een laagje GFT-compost, gemaaid gras, schors, gehakseld
hout of een andere mulchlaag tussen vaste planten en groenten
tegen onkruidgroei en uitdroging.
Vijverplanten kunnen woekeren. De oppervlakte groeit vaak
helemaal dicht met kroos, watervorkje en bijvoorbeeld kikkerbeet.
Schep die oppervlakteplanten geregeld weg, wil je de vissen
kunnen bewonderen.
Behandel rozen tegen bladluis en schimmels. In de tuincentra zijn
daartoe een hele resem middelen ter beschikking.
Dun de vruchtjes van de aardbeien door de bloemetjes en de
jonge vruchtjes tot de helft uit te nijpen en bescherm de
aardbeibedjes met netten tegen vogels.
Plant prei zo mogelijk voor de langste dag.
Ga verder met het zaaien van tweejarigen .
Het gras uit de opvangbak kan best aan de voet van jonge bomen
en struiken gelegd worden: het is een prima mulchlaag die de
bodem vochtig houdt en vrij van onkruid.
Schoffel en hak geregeld om het onkruid alle kansen te ontnemen
en het vocht in de bodem te houden.
Bindt hoge vaste planten aan. Onweer komt bij nacht en ontij.

Dat is een feest en dat willen we op gepaste wijze vieren.
Daarom nodigen we jou en je familie uit om deel te
nemen aan onze BBQ.
Die gaat door op 14 juli 2019 in
’t Lokaaltje in de Hondsstraat.
Omdat niet alles wat je zelf doet beter is
hebben we vakmensen gevraagd om onze BBQ te
verzorgen.

Voor € 16 mag je 7 kleinere stukken vlees kiezen.
Daarbij heb je keuze uit 10 soorten salades en 4 sauzen.
Kinderen -12 jaar betalen € 8
De barbecue gaat door van 12u00 tot 15u00.
Nu nog inschrijven en dit voor 30 juni ten laatste.

