Lessen bloemschikken
De lessen gaan gewoon verder in september. Je hebt de
mogelijkheid om nu nog in te schrijven voor de volgende 4
maanden
De les duurt ongeveer 3 uurtjes. Soms is ze vroeger gedaan,
soms duurt het wat langer. Dit is een beetje afhankelijk van het
stuk dat gemaakt wordt. Er is ook een koffiepauze voorzien
tijdens de les.
Elke les krijg je een voorbeeld te zien van het stuk dat je de
volgende les (de volgende maand) kan maken. Het is wel
steeds de bedoeling om met een afgewerkt stuk huiswaarts te
keren. Maar dit is echter nooit een probleem. Het is zeker
haalbaar om de werkstukken in de les af te maken.
Elk jaar zijn er dingen die terug komen. Zo is er tegen
Allerheiligen altijd een grafdecoratie voorzien. Voor de kerst en
pasen worden aangepaste composities gemaakt.
De lessen worden gegeven in het Brigidahuis, Koersel dorp 9,
te Koersel, door een professionele lesgeefster.
Voor bijkomende inlichtingen kan je terecht bij:
Lucas Anita tel: 011422458
Martin Carmans, tel. 011/42.57.54

Ons Jaarfeest
Gaat dit jaar door op zaterdag 4 november in zaal de Kardijk
te Beverlo.
Hou deze datum alvast vrij.
Inschrijven kan bij de volgende
publicatie.
Ook dit jaar terug met DJ Bruno.

Lesvergadering
Zondag 10 september om 9.30 uur
Brigidahuis Koersel
Honing en zijn producten
Hubert Gorsen

Honing is een natuurlijke vloeibare zoete substantie die
ontstaat als honingbijen nectar uit bloemen verzamelen en deze
vervolgens omzetten. De nectar wordt zowel door toevoegen
van enzymen als door indikking door verdamping omgezet naar
honing. Honing wordt door mensen als voedingsmiddel gebruikt.
De kleur en de smaak van honing wordt grotendeels bepaald
door de oorsprong van de nectar (honing van de paardenbloem
smaakt anders dan die van bijvoorbeeld de linde), maar ook de
mate van kristallisatie is van invloed op de smaaksensatie.
Honing staat bekend als natuurlijk antibioticum. Dit komt onder
andere door de hoge concentratie aan suiker en het voorkomen
van waterstofperoxide, dat door een suiker afbrekend enzym in
de honing wordt aangemaakt. Verder bevat honing ook een
antibacteriële proteïne, die ook een functie in het
afweersysteem van bijen vervult.
Honing wordt in het menselijk lichaam te snel afgebroken om
daar als antibioticum te kunnen werken. Op de huid zou hij
echter wel soelaas kunnen brengen. Er wordt tegenwoordig om
die reden dan ook klinisch onderzoek gedaan naar het, in
wezen oeroude, gebruik van honing ter bevordering van de
wondgenezing.
Jullie zijn allen uitgenodigd op deze lesvergadering.

Een Vraagje

Boottocht naar Kanne en Vroenhoven

Omdat de buxus vol rupsen zit en ik niet wil sproeien voor de
rest van mijn leven, heb ik beslist de buxus uit te gooien.
Ik zou schijnhulst willen zetten (osmanthus burkwoodii).
Is er iemand die deze plant heeft staan?

Toen we op de kaai van het Albertkanaal in Hasselt aankwamen
regende het jammer genoeg al. Vlug parkeren en zo snel mogelijk
een plaatsje zoeken in de boot. Daar was het al gezellig druk.
Ongeveer 120 deelnemers waarvan 63 van Tuinhier Koersel.

Mijn telefoonnummers zijn 011/454059 en 0474 811974.
Mail: roelandgeys@gmail.com

Na de afvaart om 08.00 uur kregen we het ontbijt geserveerd. Een
goeie omelet met spek, brood en koffie of thee. Lekker!

Grote bloempotten
Ik heb 4 grote potten van ongeveer 45 cm hoog en ook
ongeveer 45 cm diameter.
Gratis afhalen bij Lydia Moons
tel.011/572194

POTGROND

De potgrond om uw grond te verrijken, kan terug besteld worden. Indien je goede potgrond wil gebruiken in je tuin of serre
moet je de bestelling tijdig binnenbrengen bij een van de
bestuursleden.
De prijzen zijn onveranderd gebleven:
•

universele potgrond € 3,50

•

Universele potgrond met leem € 4,00

•

Zak turf € 16

Bestellen kan tot 25 september 2017

Al vlug zaten we in de eerste van de 3 sluizen die de boten telkens
tien meter hoger moeten tillen. Onze sympathieke kapitein vertelde
hoe dat werkt. Ook tijdens de 4 uur durende vaart naar Kanne kregen
we van hem regelmatig info over de binnenvaart op het Albertkanaal
en over bedrijven op de oevers. Door zijn humor was de uitleg nooit
vervelend.
Aan de uitgeslepen mergelrotsen op de oevers konden we zien dat
we in Kanne aangekomen waren. Daar gingen we van boord voor een
bezoek aan de grotten. Gelukkig was de zon ondertussen van de
partij. Dank aan de goede gids die ons vertelde over de zware arbeid
in die grotten. We kregen de kans om het grottenbier te proeven en
de kleine voorraad grottenchampignons had vlug een nieuwe
eigenaar gevonden.
Rond 14.00 uur zaten we terug op de boot. We voeren een klein stuk
terug tot aan de brug van Vroenhoven. Daar hadden we ongeveer
anderhalf uur de tijd om de bunker te bezoeken. In het eerste deel is
er een tentoonstelling over WO 2 en de strijd om de bunker. Het
tweede deel is een leerrijke en interactieve tentoonstelling over de
binnenscheepvaart. Er was te veel te zien voor die korte tijd.
Misschien later nog eens teruggaan?
Om 16.00 uur begon de terugvaart. We kregen een avondmaal
geserveerd met soep, hoofdgerecht en dessert. Terwijl we ons alles
lieten smaken, zakten we letterlijk via de drie sluizen terug af naar
Hasselt. Om 20.00 uur legde de boot terug aan in Hasselt.
Bedankt Limburgia voor de mooie verzorgde daguitstap

