
Sintgedicht  
 

Zie de maan schijnt door de bomen, 
sinterklaas is weer gekomen, 
met de stoomboot, zijn paard en de pieten. 
De sinterklaastijd is gewoon om te genieten. 
De kinderen maken hun verlanglijstjes al, 
maar je weet nooit welk cadeautje komen zal. 
Elke avond zetten ze hun schoen. 
Wat zal sinterklaas er in doen? 
En op 6 december gezellig met de familie bij elkaar, 
al het lekkers staat al klaar. 
Iedereen gaat vrolijk zingen, 
en denkt alleen maar aan mooie dingen. 
Als je lief bent, geeft de Sint je wat cadeaus. 
Het liefst heb je iets wat je zelf uitkoos. 
Als ze dan eindelijk alles hebben rondgebracht roept iedereen: 
dankjewel en tot volgend jaar met een brede glimlach. 

Het was een gezellig ledenfeest 2022. 

Omdat alle zalen in Koersel dit jaar al een jaar vooraf geboekt 

waren, moesten we op 28 oktober uitwijken naar Beverlo voor 

ons jaarlijks ledenfeest. Iedereen die aanwezig was had de 

eensgezinde mening dat het een geslaagde avond was.  

Na de gezellige receptie mochten we aanzitten aan mooi 

versierde feesttafels. Een korte toespraak van de voorzitter en 

dan aanschuiven aan het uitgebreide koud buffet. Heerlijk was 

het en iedereen kon er zijn gading vinden. Nadien werden we 

getrakteerd op een geweldig optreden van de humorist 

Christophe Elen. HUMOR in hoofdletters en in het dialect van 

Sint-Truiden.  

Na het dessertenbuffet kwam Christophe nog eens terug. 

Afsluitend kreeg hij een lang en oorverdovend applaus.  

De klassieke “iedereen prijs”-tombola sloot daarna stilaan de 

avond af. Alhoewel de meesten nog een hele tijd zijn blijven 

napraten. Bedankt aan alle medewerkers voor en achter de 

toog om er een toffe avond van te maken. Volgend jaar terug in 

Koersel, en dan hopen we dat de afwezigen van dit jaar weer 

present kunnen zijn. Welkom op 28 oktober 2023 in COR.  

 

Lesvergadering: 

zondag 12 december 

Paddenstoelen 

9.30 uur Brigidahuis 

Paddenstoelen 

Waarom groeien ze? Waar komen ze voor? Welke zijn giftig of 

eetbaar? Hoe kan ik er zelf 

kweken? Welke soorten kan ik 

kweken? Waar moet ik dan op 

letten? … 

In onze volgende lesbijeenkomst 

komt Jean-Claude Delforge ons 

informeren over paddenstoelen.  
 

De voordracht zal uit twee delen bestaan, waarbij eerst 

ingegaan wordt op de algemeenheden van paddenstoelen en 

zwammen.  

Hoe en waar komen ze voor? Eetbaarheid en giftigheid…  

Na de pauze gaat Jean-Claude het hebben over de methodes 

om zelf paddenstoelen te kweken, over het substraat dat je er 

voor nodig hebt, de vochtigheid, temperatuur enz.  

Na de succesvolle les over bereidingen met (eigen gekweekt) 

witloof gaan we nu verder om zelf ook met (eigen gekweekte) 

paddenstoelen aan de slag te gaan. Iedereen welkom!! 

december 

Lidgeld 2023 Laatste herinnering. 
Wie zijn lidgeld voor 2023 nog niet betaalde: schrijf het bedrag 

(13 of 23 euro) vandaag nog over op  

BE90 73511911 0732 met mededeling “je naam - lidgeld 2023” 



 

DE TUIN BESCHERMEN TEGEN DE WINTERKOU 
 

Laat bladhopen liggen 
 

Er overwintert vanalles in blad- en takkenhopen die je laat 
liggen. Insecten, spinnen, padden, egels, hier en daar zelfs 
hazelwormen en ringslangen. Ze zijn je allemaal dankbaar voor 
een goede overwinterplek. Heb je ergens een rustig plekje in je 
tuin, gooi daar dan snoeihout neer. Een heel goede methode is 
ook het maken van een afscheiding van snoeihout. Sla wat 
palen in de grond en stapel daartussen het snoeihout op. Het 
verterende hout zakt vanzelf in elkaar. Je kunt er ieder jaar 
nieuw snoeihout opstapelen. Het scheelt ook behoorlijk in de 
massa af te voeren tuinafval en je helpt er de natuur enorm 
mee. 

Winterbescherming voor vaste planten 
 

Veel vaste planten sterven ’s winters bovengronds af en leven 
op hun wortels door. Er zijn overigens ook vaste 
planten (kruidachtige, dus niet verhoutende, meerjarige 
planten) die ’s winters groen blijven. Die twee groepen – de 
afstervende en de groenblijvende – moeten verschillend worden 
behandeld. De groenblijvers mogen niet worden bedekt. Dus 
haal afgevallen blad en erop neerbuigend afstervend 
plantenmateriaal erboven weg. Het is wel goed om op open 
grond rond zulke planten een laagje potgrond of compost aan te 
brengen. Laat het afstervende bovengrondse materiaal van 
vaste planten die niet groen blijven, zo veel mogelijk zitten als 
het andere planten niet hindert. Dat geeft uitstekende 
winterbescherming. Haal dat pas in het voorjaar weg. Moet je 
zulke planten toch kaal snoeien, breng er dan potgrond omheen 
aan en dek heel vorstgevoelige planten af met 
sparrentakken (van de kerstboom) of met tuinvlies. Het laatste 
is geen mooi gezicht, maar het helpt wel. 
Nu rozen inplanten 
 

Tijdens vorstvrij weer kun je heel goed rozen planten. Zorg dat 
de wortels goed naar beneden wijzen en plant ze zo diep dat de 
occulatieplek zeker 5 cm onder de grond komt. Laat rozen die je 
in verpakking koopt, niet te lang in die verpakking zitten.  


