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Het bestuur 

Ameye Hubert Grote Heerweg 110 Beveren-Leie 056 70 23 80 Bestuurslid 

Callens Marcel Paanderstraat 67 Beveren-Leie 056 71 98 34 Schatbewaarder 

Deman Gilbert Waregemstraat 81 Desselgem 056 71 58 59 Voorzitter 

Dewaele Regina Schoendalestraat377 Desselgem 056 71 41 94 Bestuurslid 

Godderis Marcel Leopold 3 laan 15 Ooigem 056 66 56 95 Bestuurslid 

Holvoet Luc Kleine Heerweg 26 Beveren-Leie 056 71 67 80 Bestuurslid 

Kints Dirk Schaapsdreef 15 Ooigem 056 66 86 35 Bestuurslid 

Naessens Joris Kleurvinge 13 Beveren-Leie 056 70 49 04 Secretaris 

Pollet Gabriël Leenakkerstraat 49 Beveren-Leie 056 71 14 79 Erevoorzitter 

Van Colenberghe Rita Grote Heerweg 287 Beveren-Leie 056 71 96 23 Bestuurslid 

Vandamme Leopold Kasteelstraat 70 Desselgem 056 71 72 02 Bestuurslid 

Windels Annaïs Spijkerlaan 56 Beveren-Leie 056 70 03 00 Bestuurslid 

Mensen die lid willen worden kunnen contact opnemen met één van de bestuursleden. 

Voordelen van een lidkaart aan een minimale prijs van € 15,00 per jaar zijn : 

 Ongeveer 7 voordrachten per jaar i.v.m. het tuingebeuren. 

o Voorstellen omtrent onderwerpen zijn steeds welkom.                            

o Vraagstelling over het gegeven onderwerp is steeds mogelijk.   

o Er is telkens een gratis tombola voorzien. 

 De jaarlijkse succesvolle dagreis aan een zo economisch mogelijke prijs. 

 Bedrijf- of tuinbezoeken. 

 Het steeds weer gezellig samenzijn op het koffiefeest. 

 Gratis tuinprijskamp voor de geïnteresseerden.                  

 Het maandblad van 'Tuinhier', behalve in januari. 

 Zo vormen we een groep van tuinliefhebbers, die zich hier en daar verder willen bekwamen. 
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Woord vooraf 

2014 startte warm, winderig en nat. Het bleef te warm voor de tijd van het jaar zonder vorstdagen. 
Vroeg tuinieren zat er dit jaar  zeker in. Vanaf maart werd het echter verschrikkelijk droog. April bracht 
malse regen en mei profileerde zich als een zomermaand. Juni, juli en augustus bleven wisselvallig. 
September en oktober trakteerden ons met mooie  zomerse dagen. In november was van een winter 
nog geen sprake en de bladeren verkleurden.  December kreeg maar een klein winterprikje. 

Alweer hebben we een schitterend werkjaar achter de rug. Op de eerste voordracht in februari, bracht 
Frans Tack een uiteenzetting over een jaar groenten uit eigen tuin. Alles werd mooi stap voor stap aan 
de man gebracht, van de pH, de bemesting, het zaad, de opkweek en de ziektebestrijding. De gratis 
tombola van de slaplantjes onder de 54 aanwezigen vond eveneens plaats.   

In maart bracht Joris Naessens een voordracht over tomaten, courgetten en pompoenen. 57 mensen 
waren op de afspraak. De teelt werd volledig uit de doeken gedaan. De gratis tombola bestond uit 
peterselie- en slaplanten.  

April behandelde het thema : een zomer lang bloeiende kuip- en terrasplanten. Joris Naessens sprak niet 
alleen over de orangerieplanten. Heel wat planten van bij ons zijn zeker ook geschikt als potplant op het 
terras. 52 mensen waren hierbij aanwezig en de tombola bestond uit selderij-, broccoli- en 
bloemkoolplanten. 

In de meimaand brachten we, op een prachtige zomerse dag, een bezoek aan de kruidenkwekerij Claus 
te Kruishoutem. De 33 aanwezigen kregen een smakelijke, kruidige uiteenzetting over het wel en wee 
van keukenkruiden. Het bedrijf ligt prachtig gelegen in de plooien van de Vlaamse Ardennen. Als afsluiter 
van het bezoek kregen we nog een kruidig drankje met enkele kruidige aperitiefhapjes. Enkele recepten 
hiervan vind je verder in dit boekje terug.   

De siertuinkeuring vond plaats op 14 juni 2014. Het weer was wisselvallig, maar gelukkig toch droog. De 
siertuinen lagen er zéér groen en fleurig bij door het zéér zachte voorjaar en de regelmatige neerslag. 
De keurders Jan Van Tieghem en Joris Naessens zagen opnieuw pareltjes van siertuinen. Proficiat aan de 
17 deelnemers.  

Op 15 juni bracht Guy De Kinder een prachtige uiteenzetting over de druiventeelt. De laptop en beamer 
(gesponserd door de Cera) kwamen goed van pas bij de presentatie van de powerpoint voorstelling, 
42 personen genoten daar met volle teugen van. 

De jaarlijkse dagreis (54 personen) vond deze keer plaats in Vlaams Brabant. Om 7u45’ was iedereen er 
en vertrokken we richting Healthy Fruit in Halle-Booienhove. Daar leerden we héél wat bij over het 
bewaren van appels, peren en kersen. We werden er getrakteerd met koffie en taart. Vervolgens reed 
de bus naar de Sint Jorishoeve in Alken, waar we het heerlijk middagmaal verorberden in een prachtig 
decor. Na het nuttigen van het voorgeschotelde, trokken we naar de Budingse watertuinen onder een 
stralende zomerzon. De vele vijvertjes en de exoten spraken tot onze verbeelding en ook daar werden 
taart en koffie met veel plezier opgediend. Rond 17 uur arriveerden we dan in de Kruidtuin van Leuven. 
Een echte groene parel in de stad. We kwamen tijd te kort om onze ogen de kost te geven. Eindigen 
deden we in de Zandvlooi te Kruishoutem, waar we de koude schotel nuttigden. Iedereen keerde  héél 
tevreden huiswaarts terug.  

Na een deugddoende vakantie, had op 21 september de bloemschikdemonstratie plaats over 
herfstschikkingen (48 personen). Joris Naessens toonde een handgebonden boeket op een dubbel frame 
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gebonden, een biedermeier boeket op draad gemaakt in combinatie met de koude lijmtechniek en op 
een hart van kaarsenvet toverde hij een prachtig herfststuk. Alle creaties werden onder de aanwezigen 
gratis verloot. Verder zat in de tombola ook nog plantjes rode bergsla. 

De laatste voordracht van het jaar (38 aanwezigen) over de wintergroenten, een vergadering gegeven 
door Luc Dedeene, gaf ons een kijk op wat we allemaal nog, tot ver in de winter, op ons land kunnen 
hebben. De tombola bestond uit allerhande bomen en sierheesters, aangevuld met vaste planten. 

Op zondagnamiddag 14 december vond terug een zéér geslaagd koffiefeest plaats (149 aanwezigen). 
Het optreden van ‘Tralalie’ bracht velen aan het lachen en met zijn muziekinstumenten en zang raakte 
hij gevoelige snaren. Verder waren er de vaste ingrediënten zoals de koffietafel met heerlijke taart, de 
inkomtombola, de afroeping van de uitslagen van de siertuinkeuring met bijhorende prijs- en diploma- 
uitreiking, het koekenbrood met koffie en als slot van de dag de reuzentombola.  Iedereen keerde 
tevreden naar huis terug. 

Het nieuwe werkjaar is reeds gestart. Het bestuur zit niet stil, ieder tracht naar eigen vermogen zijn 
steentje bij te dragen, wat leidt tot een goed verloop van de werking, waarvoor hier mijn oprechte dank. 

De programmatie is terug zéér gevarieerd : hoe ziekten en plagen voorkomen, alles over snijbloemen, 
vergeten groenten, bezoek aan de tuinbouwschool van Kortrijk, de moestuinkeuring, 
zomerbloemschikken, de dagreis, het gazon, de nieuwe fruitsoorten en het jaarlijkse koffiefeest. We 
hopen dat iedereen zijn belangstelling terug aangewakkerd wordt. Er is trouwens terug steeds een gratis 
tombola voorzien. 

In 2015 wordt de moestuin gekeurd. Hiervoor opnieuw een warme oproep tot deze GRATIS deelname. 
Het inschrijvingsformulier vind je verder in dit boekje terug. 

Ook blijft het aanbod gelden dat iedereen voorstellen mag binnenbrengen bij de secretaris of bij één 
van de bestuursleden. De opkomst naar de activiteiten is voor ons héél belangrijk. Het is een vorm van 
beloning voor de inzet van het bestuur. 

Dit jaar viert onze afdeling haar 75ste verjaardag. We hopen er een feestelijk jaar van te maken, met 
een bijkomende programmatie. Leden stellen hun tuin open en een feestelijke dag wordt georganiseerd. 

Nu maar hopen dat het nieuwe jaar ons veel voorspoed brengt op alle vlak.  

Naessens Joris.  

Secretaris. 

 

Ben je tevreden over de afdeling?  

Vertel het verder en maak zo nieuwe leden. 

Dank in naam van het bestuur. 
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Nieuwe leden 

We verwelkomen 22 nieuwe leden in onze afdeling. 

Beveren-Leie Desselgem 

 De Praetere Paul  Anckaert Ignace 

 Deblauwe Patrick  Callewaert Björn 

 Degroote Luc  Debeerst – Vandorpe 

 Desmet Jozef  Demaegdt Hilde 

 Gevaert Pascal  Moerman Luc 

 Pollefeyt Véronique  Vaneenhooghe Margarita 

 Rogge Sonia  

 Velghe Florent Ooigem 

 Vermoere Bernard  Schedin Frans 

 Verschuere Mariette  Vandenborre Jacques 

 Vervaeke Adam  Verhulst Robin 

  

Zwevegem Sint-Eloois-Vijve 

 Matton Geert  Depoorter Jean-Pierre (Keukens Dovy) 

 

Recepten van Kruiden Claus 

 Hapje met gerookte zalm en groene appel 

Benodigdheden : 

IJsbergsla, groene appel, dressing (mayonaise, room, bieslook, munt, 
citroen, peper en zout), gerookte zalm, kerstomaatje, dille. 

Bereiding : 

Snij de ijsbergsla fijn en doe onderaan in het aperitiefglaasje. Snij de groene appel zeer fijn en besprenkel 
met citroen. Leg een laagje van de appel bovenop de ijsbergsla. Meng de ingredIënten van de dressing 
en breng een lepeltje hiervan op de appeltjes. Breng hier bovenop de stukjes gerookte zalm. Werk af 
met een stukje kerstomaat en een flinke pluk dille. Zet voor het serveren in de frigo om het hapje fris te 
houden.   

 Mozarellaspiesje 

Benodigdheden : 

Bolletjes of stukjes mozarella, kerstomaatjes, blaadjes basilicum, olijfolie, peper en zout, bieslook 

Bereiding : 

Meng een scheutje olijfolie met wat gesnipperde bieslook peper en zout. Laat hierin de mozarella 
marineren gedurende een uurtje, in de frigo.  Snij het kerstomaatje in twee, spies op een klein satéstokje: 
een half tomaatje, een blaadje basilicum, een stukje mozarella, een blaadje basilicum, een half tomaatje.  
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Open tuindag 

Naar aanleiding van ons 75-jarig bestaan, zijn er een aantal tuinhierders die hun tuin open stellen en 
dit op zaterdag 30 mei 2015. Deze tuinen zijn vrij te bezoeken vanaf 14.00 tot 18.00 uur. 

De deelnemende tuinen zijn :  

 Croes Stephaan, Wagenaarstraat 66, Beveren-Leie 
 Goesaert Willy, Ter Weerst 32, Beveren-Leie (ingang aan de achterzijde van zijn tuin, Beveren-

Dries) 
 Scherpereel Marc, Waregemstraat 170, Desselgem 
 Vandenborre Gregoor, Paanderstraat 107, Beveren-Leie 
 Vliebergh Dirk, Gentseweg  104, Desselgem 

Viering 75-jarig bestaan  

Deze viering heeft plaats op zondag 21 juni 2015. We starten met een misviering te Beveren-Leie om 
10u30.  Daarna trekken we naar Salons Gruuthuse, Sint-Jansstraat 149,  voor de feestmaaltijd. Deze 

wordt aangeboden aan € 50,00 per persoon. De receptie en de muziek na het eten wordt gratis 

aangeboden aan de deelnemers van de maaltijd door Tuinhier. 

De feestmaaltijd bestaat uit : 
 Receptie : méthode traditionelle + fruitsap en 6 hapjes. 
 Voorgerecht : drieluik van gerookte vis. 
 Hoofdgerecht : parelhoenfilet “Fine Champagne” met warme groenten en kroketjes 
 Nagerecht : tarte tartin met kaneelroomijs en calvados. 
 Koffie. 
 Wijn en water zijn tijdens de maaltijd inbegrepen. 
 Muziek vanaf 14u30. 

Je bent ingeschreven voor de feestmaaltijd door betaling van het verschuldigde bedrag op het 

rekeningnummer van Tuinhier BE45 9799 8270 5789 en dit ten laatste tegen 7 juni 2015. 

Koffiefeest 

Op zondag 25 oktober gaan we met zijn allen om 14u30 naar het O.C. ‘t Klokhuis voor ons jaarlijks 
koffiefeest. We maken er samen een groot feest van. De jaarlijkse gekende ingrediënten zullen weer 
present zijn : koffie, taart, aanwezigheidstombola, koekenbrood, monstertombola…  

’Jean Monnet’ de zanger-animator komt het geheel opvrolijken. Jean zorgt met zijn show voor een 

super ambiance met afwisselend moppentappen, verhaaltjes brengen en vooral met vele mooie 
schlagers-meezingers waarbij de stembanden op proef worden gesteld en gezamenlijk meegewiegd 
wordt. We zijn er van overtuigd dat het terug een gezellige namiddag wordt met veel volk. Een 
persoonlijke uitnodiging volgt.  
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Bedrijfsbezoek 

Op zaterdag 2 mei 2015 om 10u00 uur brengen we een bezoek aan de Tuinbouwschool. Deze school is 
gelegen in de Condédreef 10 te Kortrijk. We verzamelen stipt met onze wagens om 09u20 aan het 
Klokhuis in Beveren-Leie.  

 

Moestuinkeuring 2015 

Dit jaar wordt de MOESTUIN gekeurd.  Iedereen kan en mag hier gratis aan deelnemen. Dien enkel tijdig 
het ingevulde strookje in. 

Er is één keurder die op pad zal gaan. Zijn er vragen in verband met de tuin, dan is het tuinbezoek het 
uitgelezen moment om deze aan de keurder te stellen. Er is een prijskamp aan verbonden en alles is 
kosteloos. MEEDOEN is dus de boodschap ! 

De keuring gebeurt op zaterdag 13 juni 2015. De keurder is Joris Naessens. 

Wie graag deelneemt aan deze keuring schrijft zich vooraf in via onderstaande inschrijvingsstrook en dit 

ten laatste tegen 2 mei 2015. Strookjes kunnen afgegeven worden op één van de voordrachten of 

op het adres van de secretaris. Je kan ook inschrijven via e-mail : joris.naessens@telenet.be 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Inschrijvingsstrook keuring MOESTUIN 

Naam :  .....................................................................................................  

Straat + nr. :  .....................................................................................................  

Gemeente :  .....................................................................................................  

wil deelnemen aan de moestuinkeuring op 13 juni 2015.  

Dit strookje bezorgen aan de secretaris of op één van de voordrachten, 

(ten laatste tegen 02.05.2015) 

 

 

mailto:joris.naessens@telenet.be
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Uitslag siertuinkeuring 2014 

De tweejaarlijkse keuring van de siertuin vond plaats op 14 juni. Er waren in totaal 17 deelnemers. 
Iedereen deed zijn best. Hieronder ziet u een overzicht van de deelnemende leden, alsook het behaalde 
resultaat van de eersten. 

1ste plaats Goesaert Willy  88 % 

2de plaats Scherpereel Marc  85,5 % 

3de plaats Vandenborre Gregoor  84,5 % 

4de plaats Degrande Marie-Rose  82 % 

5de plaats Vanlancker Leen  80,5 % 

6de plaats Verrue Raf  80 % 

7de plaats Vliebergh Dirk  78,5 % 

8ste plaats Clement Bernard  77 % 

9de plaats Ostijn Jacques  76,5 % 

10de plaats Degrande Marleen  76 % 

 

Overige deelnemers in alfabetische volgorde: 

Adins Frans 

Debaere Roos 

Debrabandere Christiane 

Holvoet Luc 

Timmerman Marcel 

Vaneenooghe Margarita 

Vandamme Leopold 

 

 

 

Handelaars die korting geven : 

Groenservice Hooghe Nieuwenhove 
5 % op bloembollen en zaden 

Boomkwekerij Waelkens Zulte 

5 % op alle aankopen 
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De jaarlijkse reis 

Zaterdag 27 juni vertrekken we op reis. We brengen een bezoek aan de Westhoek. We vertrekken aan 

het Klokhuis te Beveren-Leie om 08u15 stipt. 

Omstreeks 09u30 komen we aan in het Lauretum te Jabbeke.  
Gedurende twee uur krijgen we een rondleiding in dit bedrijf.  Met 
een filmpresentatie en fototentoonstelling krijg je inzage in de 
historie van de Brugse laurierkwekerijen.  Verder kan je nog genieten 
van de vele verschillende snoeivormen en de prachtig vormgegeven 
oranjerie in de grote tuin.  

Na het bezoek vervolgen we onze reis naar De Reygaerd in het 
landelijke Avekapelle, een deelgemeente van Veurne, waar we het 
middagmaal nuttigen : soep en stoofvlees met frietjes.  Hierbij is een 
gewone consumptie inbegrepen.   

Rond 13u45 rijden we naar het Warandehof te Gijverinkhove 

Alveringem waar we van een rondleiding kunnen genieten.  De 
rabarberteelt is de specialiteit bij uitstek op dit bedrijf.   Er 
worden verschillende soorten gekweekt. Ze hebben de 
teelttechniek verfijnd en selecteren hun eigen plantgoed. De  
rabarber wordt verwerkt tot heerlijke producten. Er worden ook 
nog andere groenten gekweekt en geoogst volgens de 
seizoenen, o.a. aardbeien, courgettes, kolen, veldsla, venkel, …  
We proeven van een stuk rabarbergebak met een tasje koffie. 

We vertrekken rond 16u15 om nog een bezoekje te brengen aan een 
mooie tuin in de Steendamstraat in Alveringem (Carpe Diem).  Dit is 
een informele landelijke tuin met gemengde borders, lavendel, veel 
zithoekjes en grote vijver. Hier nuttigen we nog nog een pannenkoek 
met koffie. 

Na dit bezoek rijden we richting huiswaarts en stoppen onderweg aan 
‘t Jagershof te Krombeke om er het avondmaal, een koude schotel 
met frietjes, te nuttigen.    

De prijs voor deze reis bedraagt € 55,00 per persoon. In deze prijs is er één gewone consumptie bij het 

middagmaal inbegrepen.  Extra drank moet door iedereen zelf betaald worden, alsook de dranken bij 
het avondmaal. Inschrijven kan bij Marcel Callens, Paanderstraat 67, Beveren-Leie op het nummer 
056/71 98 34. Snel zijn is de boodschap, want de plaatsen zijn beperkt. De inschrijving is pas definitief 
na betaling.  

Er kan pas ingeschreven worden vanaf zaterdag 07.02.2015 vanaf 08u30. 

Het verschuldigde bedrag dient gestort te worden op het rekeningnummer van Tuinhier:  

BE45 9799 8270 5789 en dit ten laatste tegen 19 april 2015. 
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Sfeerbeelden van het voorbije werkjaar 

 Kruidenkwekerij Claus, 18 mei 2014 
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 Siertuinkeuring, 14 juni 2014 
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 Dagreis Vlaams Brabant, 21 juni 2014 
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 Herfstschikkingen door Joris Naessens, 21 september 2014 
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 Koffiefeest, 14 december 2014 
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SPAREN  BELEGGEN  LENEN  VERZEKEREN 
ARGENTA BEVEREN-LEIE 

Kortrijkseweg 153 
8791 Beveren-Leie 

056/72 35 35 
markofina.bvba@argenta.be 
ARGENTA OOSTROZEBEKE 

Kerkstraat 1 
8780 Oostrozebeke 

056/66 65 07 
bvba.markofina@argenta.be 

 
Markofina bvba  FSMA 104462 cA-cB  ON 806 166 010 

 

 
Aveve Waregem NV 

Tom & Anja Vanslambrouck - Bruggeman 
Zaakvoerders 

 
Roterijstraat 242 
8793 Waregem 

Tel. : 056 60 76 99 
Fax : 056 61 54 81 

Website : www.avevewaregem.be 

 
 

Agentschap Desselgem  
Liebaardstraat 44  
8792 Desselgem  

Tel. : 056/73 91 90 
Fax : 056/73 91 99 

Johan Bossuyt, Bestuurder 
Belfius regio Waregem-Kruishoutem CVBA 

 

 
 

 
Agentschap Billiet - Deryckere Pia 

Kerkdreef 10 
8791  Beveren-Leie 
Tel. : 056/70 59 46 
Fax : 056/70 51 57 

E-mail : beverenleie@crelan.be 

 
KBC Desselgem-Beveren-Leie  
Gentseweg 17  
8792 Desselgem  
Tel. : 056/73 15 60 
Fax : 056/73 15 61 
 

   KBC Verzekeringen Albers  
   Kortrijkseweg 97  
   8791 Beveren-Leie 
  Tel. : 056/71 75 07 
  Fax : 056/72 90 18 

 
DIRK WAELKENS 
BOOMKWEKERIJ 
Verkoop van alle tuinplanten 
Waregemstraat 136 - 9870 Zulte 

 
Tel. : 056 60 77 98 

e-mail : info@dirkwaelkens.be 
website : www.dirkwaelkens.be 

 
Open elke da van 09u00 tot 12u00 en van 13u30 tot 19u00 

Zaterdag tot 17u00 - gesloten op zondag en dinsdag 

 

 
BLOEMEN VANDENBOGAERDE 
Vichtesteenweg 123 - 8540 Deerlijk 
Tel. : 056 77 88 55  

 
Website : www.bloemenvandenbogaerde.be 

Open  april – mei – juni : 
Ruim assortiment éénjarige zomerbloeiers, perkplanten, 

kuipplanten, 
potten, bakken, hangpotten, hangzakken,... 

Open in oktober: 
chrysanten, viooltjes e.a. winterharde plantjes 

mailto:markofina.bvba@argenta.be
mailto:bvba.markofina@argenta.be
mailto:info@dirkwaelkens.be
http://www.dirkwaelkens.be/
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Jaarkalender 2015 

 
 

 

Datum Activiteit Wie? Locatie 

15/02/2015 
Hoe ziekten en plagen 
voorkomen 

Mr. Joris Naessens Beveren-Leie 

15/03/2015 Snijbloemen Mr. Joris Naessens Desselgem 

12/04/2015 Vergeten groenten Mr. Luc Dedeene Beveren-Leie 

02/05/2015 Bezoek Tuinbouwschool Mr. Joris Naessens 
Kortrijk 
Info zie blz. 7 

30/05/2015 Open tuindag Deelnemende leden Info zie blz. 6 

 
13/06/2015 
 

Moestuinkeuring Mr. Joris Naessens Info zie blz. 7 

14/06/2015 
Bloemschikdemonstratie: 
zomerschikkingen 

Mr. Joris Naessens Desselgem 

21/06/2015 Viering 75-jarig bestaan 
Salons Gruuthuse  
Beveren-Leie 

Info zie blz. 6 

27/06/2015 Jaarlijkse reis Mr. Joris Naessens 
De Westhoek 
Info zie blz. 9 

13/09/2015 Onderhoud gazon Mr. Joris Naessens Beveren-Leie 

11/10/2015 Nieuwe fruitsoorten Mr. Guy Dekinder Desselgem 

25/10/2015 Jaarlijks koffiefeest  
Mr. Jean Monnet 
Zanger - animator 

't Klokhuis Beveren-Leie. 
Info zie blz. 6 

De voordrachten gaan door :  

 te Beveren-Leie in DE KERNELLE, Kerkdreef 29             

 te Desselgem in zaal OC DE COORENAAR, Georges Coornaertdreef 7, telkens om 10u00. 
Bewaar dit programma op een vaste plaats of noteer de data in uw agenda, want er volgen geen 
aparte uitnodigingen meer! 

 


