
TUINHIER KOERSEL GROEIT VERDER … 
 

Het gaat goed met Tuinhier Koersel. Opnieuw hebben we in 

2022 verschillende nieuwe leden mogen verwelkomen.  

Vandaar dat het belangrijk is om ook het bestuur aan te vullen 

met nieuwe krachten. We zijn dus ontzettend blij dat we in juni 

twee nieuwe mensen op de vergadering mochten verwelkomen: 

Jos Theunis en Joeri Dullers. Jos woont in de Mathias 

Gheysenstraat 64 in Stal en Joeri in de Mouterijstraat 45 in 

Koersel. De precieze taakomschrijvingen dienen nog te 

gebeuren en de ronde die ze als bode zullen overnemen, moet 

nog bekeken worden. Het kan dus zijn dat je binnenkort deze 

mensen aan je deur ziet als nieuwe bode of verantwoordelijke 

bij een activiteit van Tuinhier Koersel.  Welkom Joeri en Jos 

en veel succes binnen onze vereniging. 

Ondertussen blijven we verder op zoek naar leden die onze 

bestuursploeg wensen te versterken. Verjonging is altijd 

noodzakelijk. Aarzel niet om ons te contacteren als je er 

interesse voor hebt. Bovendien zijn we ook nog zoekende naar 

enkele vrouwen die tot onze bestuursploeg willen toetreden. 

Hun inbreng en kijk op de vereniging zal zeker gewaardeerd 

worden!!! 

Ons Jaarfeest 

Gaat dit jaar door op vrijdag 28 oktober in zaal de Kardijk te 

Beverlo. 

Hou deze datum alvast vrij. 

Inschrijven en menu bij de    

volgende  publicatie. 

Wandeling in Zonhoven zondag 2 oktober om 9.30 u 

Vertrek: de kapel van ten Eikenen. 

Via het natuurgebied Kolveren 

wandelen we langs de Laambeek die 

een weg kronkelt tussen wei- en 

hooilanden, langs bos en vijvers. 

De hooilanden zijn omringd door 

eeuwenoude houtwallen. 

Dat er ook hier in de bodem ijzererts aanwezig is, zie je aan de 

rode kleur van het beekwater. De lagen zijn ondoorlaatbaar voor 

water en daarom zijn de beemden moerassig. 

We verlaten het natuurgebied Kolveren om het natuurgebied De 

Laambroekvijvers te verkennen. 

Dit natuurgebied is gelegen aan de voet van de voormalige 

mijnterril van Houthalen. Aan sporen van het mijnverleden is 

hier geen gebrek. Het gegraven kanaaltje dat gebruikt werd 

voor het wassen van de kolen heeft ondertussen een serieuze 

verzakking door de koolontginning in Houthalen  Men vindt hier 

nog restanten van het pomphuis. 

We verlaten het natuurgebied De Laambroekvijvers, wandelen 

langs het treinspoor en komen opnieuw door een stukje 

natuurgebied Kolveren. 

Tijdens de wandeling krijgen we uitleg van de gids Schepers 

Maurice van Limburgs landschap. 

Zondag 2 oktober Wandeling  

In Zonhoven   

Bruinstraat/Eikenenweg 

Parking tegenover de kapel 

september 



In Memoriam Louis Verbeeck. 

Op 28 juli overleed Louis. De ziekte die hij een 

tiental jaren geleden al eens overwonnen had, 

is hem deze keer te sterk gebleken. 

Louis was voor onze vereniging een hard 

werkend bestuurslid. Dank zij de lijnen die hij 

mee uitzette, zijn we kunnen uitgroeien tot een 

grote en goed werkende vereniging. 

Als penningmeester zorgde hij ervoor dat we een financieel 

zelfstandige en gezonde vereniging zijn. Maar ook in de andere 

bestuurstaken ging hij steeds voorop en was hij een voorbeeld. 

Geen werk was voor hem te zwaar.  

We missen je Louis, maar gaan vaak met een glimlach aan je 

terugdenken, als we een samenaankoop aan het voorbereiden 

zijn. 

Maar natuurlijk was je vooral een echtgenoot en een (groot-)

vader. Ook voor je familie laat je een grote leegte achter. We 

wensen aan hen veel sterkte en zijn ervan overtuigd dat de vele 

mooie herinneringen aan jou een grote steun zullen zijn op 

moeilijke dagen. 

Bedankt voor alles Louis. 

Overlijdensbericht. 

Met droefheid melden we jullie ook het overlijden van  

Clemence Geuens, echtgenote van ons oud-bestuurslid  

Fernand Diepvens. Ze overleed na een langdurende ziekte  

op 2 augustus.   

We bieden aan de familie namens Tuinhier  Koersel onze  

oprechte deelneming aan en wensen hen veel sterkte nu ze  

deze lieve vrouw en moeder moeten missen. 

Welke potgrond gebruiken? 
 

Universele potgrond. 

Deze is klaar voor gebruik. Hij is geschikt voor alle binnen-en 

buitenplanten behalve zuurminnende planten.  

Deze potgrond is verrijkt met een speciale potgrondmeststof. 

Bijmesten is aangewezen vanaf 4 weken na het planten of 

verpotten. Deze potgrond is ideaal om te verspenen, verpotten 

en/of planten van groenten, bloemen, struiken, vaste planten en 

alle kamerplanten.  

Potgrond met klei. 

Deze is geschikt voor al je terrasplanten, eenjarigen en 

geraniums in bakken. Bevat meer klei waardoor hij minder snel 

uitdroogt, en heeft langwerkende voedingsstoffen, soms tot 100 

dagen ver, zodat je niet meteen voeding moet bijgeven.  

Zaai-en stekgrond. 

Dit is potgrond om in te zaaien en te stekken, het bevordert de 

groei van de plantjes. 

Bloemschikken 
 

Onze lessen bloemschikken worden hervat op 20 september. 

Nieuwe bloemschik(k)(ster)s kunnen zich nog aanmelden bij 

Pierre Janssen via e-mail: pierre.janssen1@gmail.com. 

Meststoffen 

Deze maand is er de bestelling van kalkmeststoffen. Deze 

moeten binnen zijn op 18 september omdat de leverancier 

tegen eind september weer een prijsaanpassing verwacht. 

Gelieve dus tijdig uw bestelling binnen te brengen. 

Voor meer uitleg voor gebruik van meststoffen zie op 

onderstaande link: 

https://tuinhierkoersel.be/sites/default/files/Aankoop%20pdf/

Doel%20en%20gebruik%20van%20onze%20meststoffen.pdf 


