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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. 

 Voorstellen omtrent onderwerpen zijn steeds welkom. 

 Vraagstelling over het gegeven onderwerp is steeds mogelijk. 

 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 “De Volkstuin”, behalve in januari. 

 Zo vormen we een groep van tuinliefhebbers, die zich hier en daar verder willen 

bekwamen. 
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WOORD VOORAF 

2012 startte vrij warm, waardoor de lente te vroeg in de tuin kwam. In februari sloeg 

dan een zeer gemene, lange vorstperiode toe waardoor heel wat planten schade leden. 

Denk maar aan onze mooie Helleborus, die teruggefloten werd. Ook de Narcissus had te 

lijden onder deze extreme koude. Heel wat planten, waarvan we dachten dat ze 

winterhard waren, hebben er het loodje bij neergelegd.  

Alweer hebben we een schitterend werkjaar achter de rug. Op de eerste voordracht in 

februari, over de organische bemesting, waren 51 personen aanwezig. De heer Jason Van 

Driessche wist de mensen bijzonder te boeien met zijn power point presentatie. 

Iedereen kreeg ook een zakje organische Buxus meststof mee. In de gratis tombola 

waren er slaplantjes te winnen.  

Maart bracht mooi zomerweer.  In deze periode kregen we de voordracht over erwten 

en bonen door de heer Frans Tack. 54 personen waren geïnteresseerd in dit onderwerp. 

Als dit geen bonenjaar zal geven. Peterselie- en slaplanten waren te verdienen in de 

tombola. 

 In april liet José Orins het afweten wegens ziekte en de secretaris vond een 

volwaardige vervangster in Vandenberghe Rita.  In de plaats van over biologisch 

tuinieren te spreken kwam ze de mensen warm maken met haar biodynamisch tuinieren. 

50 mensen kwamen haar verhaal beluisteren en 

de tombola had alweer slaplanten, peterselie en 

gezaaide sjalot in petto.  

In de meimaand, de bloemenmaand bij uitstek, 

demonstreerde de heer Joris Naessens 

bloemenharten voor de moeders van klassiek, 

commercieel tot ultra modern. 48 mensen 

trotseerden moederdag en het zomerweer om 

er bij te zijn. Er werden bijzondere bloemschiktechnieken en bloemen toegepast. Al de 

werkstukken kwamen in de gratis tombola, naast de prachtige perkplanten. 

De siertuinkeuring vond plaats op 2 juni 

2012. Je zag dat alles ruim later in bloei 

stond, door de koude en natte meimaand. 

Toch waren er weer pareltjes van 

siertuinen bij. Proficiat aan alle 

deelnemers.  

In juni (39 aanwezigen) vertelde de heer 

Willy Verplanken ons over het zomer-

onderhoud in de siertuin.  
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De jaarlijkse dagreis (51 personen) vond deze 

keer plaats in Oostkamp en Koekelare. We 

bezochten in de voormiddag de "tuin van 

Maurice". We werden rondgeleid door mevrouw 

Monbalieu. Ze beantwoordde de veel gestelde 

vragen van onze volkstuinders, die echt veel 

belangstelling toonden voor de prachtige collectie 

aan vaste planten in de border. Daarna zaten we 

op het zonnige terras om iets te drinken.  

Op de middag werden we met open armen ontvangen in restaurant 'Sachs'. Soep werd 

meerdere keren opgediend, alsook de kippenfilets met appelmoes en kroketjes. Het kon 

niet op. Als nagerecht smulden we nog van onze chocomousse. Daarna werd de kwekerij 

'Epimedium' bezocht, waar velen met een interressante collectie vaste planten naar de 

bus trokken. In het rozenparadijs van Jerome te Koekelare, kregen we de rondleiding 

van hemzelf. Onder een stralende zon kregen we zijn boeiende uitleg te verwerken. Ja 

hij kon het goed brengen en zijn wandeltuin mocht gezien worden. Ook daar had de bar 

veel succes, met dat dorstige weer. De koude schotel met broodjes en gefrituurde 

aardappeltjes vulden s'avonds goed onze magen. Rond 19 uur verlieten we het gezellige 

restaurant 'Sachs' en keerden voldaan huiswaarts terug. 

Na een deugddoende vakantie, bezochten we op 16 september met 25 personen de 'Tuin 

de Marocade' te Meulebeke (Marialoop). We werden daar heel goed onthaald en het 

weer was ons bijzonder gunstig gezind. 

De laatste voordracht van het jaar (43 aanwezigen) over het bewaren en verwerken van 

groenten en fruit werd gegeven door Brigitte Druwé. Ze vertelde als een waterval en op 

een grappige manier in geuren en kleuren over het onderwerp.  

Op zondag 25 november vond terug een zéér geslaagd koffiefeest plaats  

(152 aanwezigen). Het optreden van de goochelaar 'Stefaan Ducatteeuw' werd zéér 

gesmaakt. Zijn goocheltrucs wekten veel verbazing op. Verder waren er de vaste 

ingrediënten als de koffietafel met heerlijke taart, de inkomtombola, de afroeping van 

de uitslagen van de siertuinkeuring met bijhorende prijsuitreiking, het koekenbrood met 

koffie en per slot van rekening de reuzentombola.  Iedereen keerde tevreden naar huis 

terug. 

 
Het nieuwe werkjaar staat weeral in de steigers . Het bestuur zit niet stil tijdens het 

jaar. 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 : winterse tafelschikkingen, tuinkruiden in 

pot, tweejarige planten, nateelten, gratis moestuinkeuring, bezoek pluktuin van klein 

fruit, onze jaarlijkse reis deze keer in het Gentse, bladhoudende sierheesters, 

bestrijding van allerlei ziekten, plagen en insecten en het jaarlijkse koffiefeest. We 
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hopen dat iedereen zijn belangstelling terug aangewakkerd wordt. Er is trouwens  

steeds een gratis tombola voorzien. 

In 2013 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.  

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. 

 
  

Agentschap Desselgem  

Liebaardstraat 44  

8792 Desselgem  

tel : 056/73 91 90  

fax : 056/73 91 99 

Johan Bossuyt, Bestuurder 

Belfius regio Waregem-Kruishoutem CVBA 

 

 

 
Kantoor Beveren-Leie 

Kortrijkseweg 222/2, 8791 Beveren-Leie 

056/72.35.35 info@argenta-beveren-leie.be 
 

Kantoor Oostrozebeke 
Wielsbekestraat 9A, 8780 Oostrozebeke 

056/66.65.07 info@argenta-oostrozebeke.be 

Reeds meer dan 50 jaar GRATIS  
- zichtrekeningen 

- bankkaarten 

- betalingen met kredietkaarten 

- spaar- en effectenrekeningen 

 
Carmignac fondsen ! 
 

Prijsbreker voor uw dagelijkse verzekeringen 

 

Persoonlijke opvolging van uw beleggingen 

 

 
Markofina bvba – CBFA 104462 cA-cB ON806166010 
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NIEUWE LEDEN 

 

 

We verwelkomen 17 nieuwe leden in onze afdeling. 

Anzegem 

 Terras Paul 

Beveren-Leie 

 Balduck Jan 

 Coorevits Annemie 

 Goesaert Christiane 

 Holvoet Bjorn 

 Loosvelt Eric 

 Moreau Philippe 

 Synhaeve Filip 

 Vercruysse Marc 

Desselgem 

 Allegaert Rudi 

 Colpaert Gery 

 Coorevits Lut 

 Vanhoutte Paul 

 Vansteenkiste Frans 

Ooigem 

 Desplenter Jean-Pierre 

 Huits Stefaan 

 Stevens Jan 

 

 

 

KBC Desselgem-Beveren_Leie  
Gentseweg 17  
8792 Desselgem  
 
KBC Verzekeringen Albers  
Waregemstraat 29/1  
8792 Desselgem  
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KOFFIEFEEST 

Op zondag 24 november 2013 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 buikspreker 'Bart Boullart’ komt het geheel opvrolijken. Hij speelt met zijn 

buikspreekshow live in op het publiek via uitgekiende karakterpoppen.  

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

persoonlijke uitnodiging volgt.  

 

MOESTUINKEURING 2013 

Dit jaar wordt de MOESTUIN gekeurd.  Iedereen kan en mag hier gratis aan deelnemen. 

Dien enkel tijdig het ingevulde strookje in. 

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 1 juni 2013. De keurders zijn Jo De Weirt en Joris 

Naessens. 

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

inschrijvingsstrook en dit ten laatste tegen 12 mei 2013. 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 1 juni 2013.  
 

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

(ten laatste tegen 12.05.2013) 
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UITSLAG SIERTUINKEURING 2012 

De tweejaarlijkse keuring van de siertuin vond plaats op 2 juni. Er waren in totaal 22 

deelnemers. Iedereen had op zijn manier de tuin op zijn best geplaatst. Proficiat  aan 

alle deelnemers. Hieronder ziet u een overzicht van de deelnemende leden, alsook het 

behaalde resultaat van de eersten . 

 

1ste plaats Degrande Marie-Rose  84,5 % 

2de plaats Roobrouck Joseph  83,5 % 

3de plaats Vandenborre Gregoor  83 % 

 Adins Frans  83 % 

 't Leckerke  83 % 

6de plaats Coussement Georgette  82,5 % 

 Debaere Rosa  82,5 %  

8ste plaats Goesaert Willy  81 % 

9de plaats Vanassche Dirk  80,5 % 

 Scherpereel Marc  80,5 % 

 

Overige deelnemers in alfabetische volgorde : 

 

Bostoen Jef Holvoet Luc 

Debrabandere Christiane Huits Stefaan 

Debrouwere Peter Van Damme Leopold 

Declercq Lena Vanlancker Leen 

Demunster Rosa Vervaeck Raphaël 

Dewilde Christiane Vliebergh - Vandijcke Dorine 

 

 

 

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 15 juni vertrekken we op reis. Dit jaar brengen we een bezoek aan de streek 

rond het Gentse. Het vertrek is voorzien aan het Klokhuis te Beveren-Leie om 08u30 

stipt. 

Omstreeks 09u30 komen we aan in Lochristi waar we meer te 

weten zullen komen over de Vlaamse sierteelt aan de hand van een 

lichtbeelden presentatie. Daarna bezoeken we het kasteeldomein 

'Rozelaar' gesticht door de monniken van 

de Gentse Ganda abdij, de latere Sint-

Baafsabdij. Verder gaan onze stappen naar een Camelliakwekerij. 

Camellia's vinden we tegenwoordig reeds veel in onze tuinen. Het 

zijn prachtige voorjaarsbloeiers in vele vormen en kleuren. Daar 

krijgen we te horen hoe we de plant nog mooier kunnen doen 

groeien. We proeven ook nog van het bloemengebak met koffie. 

's Middags, in het restaurant 'Breugel' te Beervelde nemen we het middagmaal : 

dagsoep, stoverij met Leffe en bijhorend slaatje en frietjes. Hierbij is een gewone 

consumptie inbegrepen.   

Rond 14u00 bezoeken we de vaste plantenkwekerij van Nik 

Spruyt in Buggenhout. Hier gebeurt de rondleiding door Nik 

Spruyt in eigen persoon. Het is een prachtig bedrijf dat 

sedert zijn stichting door Jan in 1975 enorm is gegroeid. Ze 

hebben een prachtige catalogus met al de planten die ze op 

het bedrijf te koop stellen en geraadpleegd wordt door heel 

wat tuinarchitecten bij het ontwerpen van tuinen. Ook daar 

verkrijgen we koffie met gebak.  

Vervolgens, rond 17u00 keren we terug naar restaurant Breugel voor het nuttigen van 

het avondmaal, een charcuteriebord met  koffie.  Daarna rijden we huiswaarts na een 

hopelijk zonnige dag. 

De prijs voor deze reis bedraagt € 53,00 per persoon.  In deze prijs is er een gewone 

consumptie bij het middagmaal inbegrepen alsook 2 tassen koffie bij het avondmaal.  

Extra drank moet door iedereen zelf betaald worden.  

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

op het nummer 056 71 98 34. Snel zijn is de boodschap, want de plaatsen zijn beperkt. 

Er kan pas ingeschreven worden op zaterdag 18.01.2013 vanaf 08u30. 

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

Volkstuinen BE45 9799 8270 5789 en dit ten laatste tegen 20 april 2013. 
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BEDRIJFSBEZOEK 

Op zondag 9 juni 2013 om 10u00 uur brengen we een bezoek aan de zelfpluktuin De 

Bezegaard O'Bio. Dit bedrijf is gelegen in de Driekoningenstraat 36a te Sint-Baafs-

Vijve (Wielsbeke). Daar wordt er biologisch klein fruit geteeld, onder andere blauwe 

bes, framboos, braambes, kiwibes, rode bes en stekelbes. 25 soorten worden er geteeld 

in méér dan 200 variëteiten. We verzamelen stipt met onze wagens om 09u30 aan het 

Klokhuis te Beveren-Leie.  

 

SFEERBEELDEN VAN HET VOORBIJE WERKJAAR. 
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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. 

 

 
 

 

 

 

 

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 

 

 

 

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:info@dirkwaelkens.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te Beveren-Leie gaan de voordrachten door in DE KERNELLE, Kerkdreef 29 en 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 !  Tracht er steeds bij te zijn om tot de actieve kerngroep 

te behoren en zo het maximale uit het verenigingsleven te halen. 

Datum Activiteit 

03/02/2013 
Voordracht door mr. Joris Naessens te Desselgem.  
Winterse tafelschikkingen. 

10/03/2013 
Voordracht door mvr. Elza Seldeslachts te Beveren-Leie. 
Tuinkruiden in pot.  

14/04/2013 
Voordracht door mr. Joris Naessens te Desselgem. 
Tweejarige planten. 

12/05/2013 
Voordracht door mr. Frans Tack te Beveren-Leie. 
Nateelten in de groententuin. 

01/06/2013 
Moestuinkeuring. 
Door mr. Jo De Weirt en mr. Joris Naessens.  Informatie hierover vindt 
u terug in dit boekje op bladzijde 7. 

09/06/2013  
Bedrijfsbezoek : De Bezegaard O'Bio. 
Verdere informatie in dit boekje op bladzijde 10. 

15/06/2013 
Jaarlijkse reis. 
Uitgebreide informatie vindt u in dit boekje op bladzijde 9. 

15/09/2013 
Voordracht door mr. Joris Naessens te Desselgem.  
Bladhoudende sierheesters. 

27/10/2013 
Voordracht door mr. Wilfried Verplanken te Beveren-Leie. 
Bestrijding ziekten en insecten. 

24/11/2013 
Jaarlijks koffiefeest 
om 14u30 te Beveren-Leie. Zie verder in het infoboekje, bladzijde 7. 

Jaarkalender 2013 


