
KOFFIEFEEST 2011 

Op zondag 30 oktober 2011 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…De showgroep ‘Chris Sandt en de Optimisten’ komen dit 

jaar het geheel opvrolijken en voeren een mix op van komische playbacks en er wordt live 

gezongen ...We zijn er van overtuigd dat het terug een gezellige namiddag wordt met veel 

volk. Een persoonlijke uitnodiging volgt. 

 

 

MOESTUINKEURING 2011 

Dit jaar vindt er keuring plaats van de moestuin. Iedereen kan en mag daar gratis aan 

deelnemen, enkel ingevuld strookje op tijd indienen. Er zijn twee keurders die op pad 

zullen gaan. Zijn er vragen in verband met de tuin, dan is het tuinbezoek het uitgelezen 

moment om deze aan de keurders te stellen. Er is een prijskamp aan verbonden en alles is 

kosteloos. MEEDOEN is dus de boodschap ! 

De keuring gebeurt op zaterdag 11 juni 2011. De keurders zijn Jo De Weirt en Joris 

Naessens. 

Wie wil deelnemen aan deze keuring moet zich vooraf inschrijven via onderstaande 

inschrijvingsstrook en dit ten laatste tegen 15 mei 2011. Strookjes kunnen 

afgegeven worden op één van de voordrachten of op het adres van de secretaris. 

 

�--------------------------------------------------------------- 

Inschrijvingsstrook keuring MOESTUIN 

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

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

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

wil deelnemen aan de moestuinkeuring op 11 juni 2011. 

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

ten laatste tegen 15.05.2011) 

 

 

 

DE JAARLIJKSE REIS 

Zaterdag 18 juni vertrekken we op reis. Dit jaar brengen we een bezoek aan de provincie 

Limburg. Vertrek is voorzien aan het Klokhuis te Beveren-Leie om 07u00 stipt. 

In Ophoven gaan we aan boord van de rondvaartboot “De 

Paep van Meinecom III” die vaart over de Maas en 

verkennen daar de streek (traject : jachthaven de 

Spaanjerd, Stevensweert, Thorn, Maaseik). Het wordt dus 

een heuse grensstedentocht. Tijdens deze tocht kan u 

cultuur, natuur, grindwinning, watersport en waterrecreatie 

van nabij beleven. 

Op de boot nuttigen we het middagmaal dat bestaat uit belegde broodjes met koffie 

naar believen en proeven we ook van de alombekende Limburgse vlaai. Om 12u30 verlaten 

we dan de boot om onze reis verder te zetten met de bus. 

De tocht gaat verder naar Stokrooie waar we om 14u00 

verwacht worden in de tuin van Dina Deferme, de gekende 

tuinarchitecte uit het programma groene vingers. Deze 

oogstrelende tuin strekt zich uit over vier hectaren en is 



opgedeeld in tuinkamers met ieder een aparte sfeer.De 

weelderige bloemenborders veranderen iedere drie weken 

van kleur door de grote collectie rozen en vaste planten. 

Om 17u00 brengen we een bezoek aan “Park Natuur & 

Cultuur” te Hasselt. Hier vindt u een boeiende combinatie 

van kunst en biodiversiteit. Naast zo’n 120 verschillende 

soorten Buxus kun je er allerlei snoeivormen bewonderen. 

U kunt er tevens kennis maken met voorbeelden van oude 

ambachten. In het midden staat de grootste handgevlochten 

wissen korf ter wereld van waaruit men een prachtig panoramisch zicht heeft. 

Ter afsluiting van de dag nemen we het welverdiende avondmaal in het Borrelhuis. Het 

wordt een stoofpotje van kalkoen met kroketjes. 

De prijs voor deze goed gevulde dag bedraagt € 50,00 per persoon. In deze prijs zijn 

de dranken niet inbegrepen en dienen door iedereen persoonlijk betaald te worden. 

Inschrijven bij de schatbewaarder Marcel Callens, Paanderstraat 67, Beveren-Leie op 

het nummer 056 71 98 34. Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt. Het is wel 

zo dat er pas ingeschreven kan worden op zaterdag 29.01.2011 vanaf 08u30. 

Het verschuldigde bedrag dient gestort te worden op het rekeningnummer van de 

Volkstuinen 979-9827057-89 en dit ten laatste tegen 17 april 2011. 

 

BEDRIJFSBEZOEK 

We brengen op zondag 18 september 2011 om 10 uur een bezoek aan boomkwekerij Alain 

Coeman. Het bezoek vindt plaats te Beveren-Leie in de Kortrijkseweg 114. 

Het is een boomkwekerij met een groot assortiment in tuinplanten, zowel groothandel 

als kleinhandel. Zij kunnen u bomen, sierbomen, fruitbomen, bosbomen, sparren, … 

leveren. Ook voor Taxus, Thuja, sierheersters, sierstruiken, solitairs, bosplanten, 

haagplanten, beuk en haagbeuk bent u bij hen aan het juiste adres. 

Stamrozen, klimrozen en ‘Koster’-rozen. Verder beschikken ze ook nog over 

bodembedekkers, vaste planten, Buxus, boompalen, potgrond en graszaden. 


