Kookles 6 november
Deze gaat door in het Brigidahuis en zal deze keer gegeven worden door Noel Brands, lid van Tuinhier Koersel, die al jaren lekker
koken als hobby heeft.
Hij zal ons die dag verrassen door een lekker hapje en een lekkere
sausje die te maken.
Herfstwandeling op 13 november
We gaan dit jaar een wandeling maken aan de
Kluis van Bolderberg.
Meer informatie in de volgende publicatie.
Gazon:

Werkzaamheden voor oktober

Gazon moet nu minder gemaaid. Het gras niet te kort laten staan voor de
winter. Bij kort gras gaat de vorming van mos veel sneller;
Kalk toevoegen;
Verticuteren om de viltlaag uit het gazon te krijgen;
Regelmatig de afgevallen bladeren bijeen harken;
Verzamel de bladeren zodat U de vorstgevoelige planten er mee kan
beschermen. Zaaien van een gazon kan nog.
Borders
Uitgebloeide stengels van vaste planten mogen weggesneden worden
maar men kan beter wachten tot in het voorjaar (vorstbescherming in de
winter).
Tuinplanten die matig winterhard zijn zoals de Gunnera, smalbladige
Agapanthussen en winterharde exotenplanten afdekken tegen vorst met
luchtig materiaal en daarboven een afdekking aanbrengen die een teveel
aan vocht tegenhoudt;.
Onkruid verwijderen. Laat het niet te hoog worden zodat het niet gaat
bloeien en uitzaaien.
Groenblijvende struiken mogen nu verplant worden.

Vogels voederen
Vogels voederen is een feest. Met het juiste voer help je hen de winter
door.
In de winter hebben vogels veel extra energie nodig om hun lichaamstemperatuur op peil te houden. Van december tot april voorzie je vetrijke
producten (vetbollen, pindaslingers, pindakaas, halve kokosnoten …) en
mag je voedertafel goed gevuld zijn.
Bekijk regelmatig de website van tuinhier. www.volkstuinkoersel.be

Jaarfeest 2016
De Kardijk
in Beverlo
Op zaterdag 15 oktober houden we ons jaarfeest.
Het zal weer een plezante, mooie avond worden.
Er zal gezorgd worden voor een heerlijke maaltijd. De drank voor
de hele avond is in de prijs inbegrepen. (wijn – waters - bieren)
De tuinHier leden betalen € 32 en niet-leden betalen 37 € per
persoon.
Voor de vrolijke muziek zorgt ook dit
jaar weer DJ Bruno.
Ook onze gewaardeerde altijd-prijstombola zal ook dit jaar niet ontbreken.
Het belooft een gezellige avond te worden en we hopen op een talrijke
opkomst.
De avond begint om 19.00 uur.
De deuren gaan open om 18.45.uur.
Gelieve uw aanwezigheid door te geven aan een van de
bestuursleden ten laatste vóór 8 oktober 2016.
Het zal weer plezant worden.
Zie bijgevoegd inschrijvingsformulier met ons lekker menu.

LIDGELDEN - ABONNEMENTEN 2017
Het jaar loopt weer stilaan op zijn einde. Vanaf begin november
mag je onze bestuursleden weer verwachten om het lidgeld op te
halen voor het werkjaar 2017.
Wij hopen dat je tevreden bent over TuinHier Koersel en bij onze
grote vereniging wilt blijven. En je mag altijd nog vrienden of buren
aanmoedigen om ook bij onze vereniging aan te sluiten.
Het lidgeld voor het nationaal ledenblad is vanaf dit jaar 18 euro.
Je krijgt hiervoor 11 nummers van ons nationaal blad en een
boekje met de maandelijkse plaatselijke activiteiten. De kalender
van TuinHier krijg je er nog steeds gratis bij. In deze kalender
staan nuttige tips voor het onderhoud van je tuin en over
verschillende activiteiten van andere Tuinhier verenigingen.

Witloofwortelen
Ok dit jaar gaan we zoals de vorige jaren een samenaankoop van
witloofwortelen organiseren.
De verdeling zal pas eind oktober begin november plaatsvinden.
De prijs voor 25 wortelen is 3.00 euro.
Bestellingen binnenbrengen vóór 15 oktober 2016.
Jullie zullen tijdig verwittigd worden wanneer de wortelen kunnen
afgehaald worden.

WAFELVERKOOP
BRIGIDAHUIS
Zin in een lekker tussendoortje? Dat kan!

Bekijk het bestelformulier voor het
volledige, ruime aanbod

Bestellen kan tot 31 oktober 2016
Hoe? Bij de zaalverantwoordelijke (Gert)
Iedere maandag en woensdag van 18u tot 19u30
Vrijdag van 17u30 tot 18u30
Zaterdag van 9u30 tot 13u
Assortimentenmix bevat
5 frangipane,5 carré confituur,
5 chocowafels ,5 vanillewafels

Meststoffen
Omdat kalk strooien op het gazon beter is in het najaar dan in het
voorjaar kun je nu de kalkproducten bestellen.
De andere meststoffen worden zoals gewoonlijk verdeeld in
februari. Bestellijsten binnenbrengen bij een van de bestuursleden
vóór 15 oktober 2016.

Uw bestelling kan afgehaald worden vanaf 15 november 2016
Graag cash betalen bij bestelling
Je kan je bestelling ook binnenbrengen bij
een van de bestuursleden en dan zorgen wij
dat alles op zijn bestemming komt!
Zie bijgevoegd bestelformulier.

