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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 '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 

2013 startte koud. Het bleef koud met zelfs enkele echte sneeuwdagen. Vroeg tuinieren 

zat er dit jaar dus zeker niet in. Pas vanaf april verbeterde het iets, maar het zomeren 

zat er nog niet in. Mei en juni bleven wisselvallig. Gelukkig werden juli en augustus top 

zomer maanden. We kregen daarna ook nog een mooie nazomer. Een herfststorm bracht 

eind oktober een einde aan het mooie liedje. 

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

februari, bracht Joris Naessens een prachtige demonstratie over winterse 

tafelschikkingen. Alles werd mooi stap voor stap aan de man gebracht en er werden 4 

schitterende creaties naar voren gebracht, die gratis onder de 33 aanwezigen, met de 

slaplantjes, werden verloot. Voor de eerste keer maakten we gebruik van de nieuwe 

locatie in het OC DE COORENAAR.  Blijkbaar hadden velen zich nog naar de oude locatie 

begeven ... alle begin is moeilijk. 

In maart bracht mevr. Elza Seldeslachts te Beveren-Leie een voordracht over 

tuinkruiden in pot. Met haar onafscheidelijke papegaai stal ze de show.  De terrassen 

zullen dus zeker zuiders gaan ruiken deze zomer bij de 54 toehoorders. Peterselie- en 

slaplanten waren te verdienen in de tombola. 

In april leerden we heel wat bij over de tweejarige planten. Joris Naessens bracht in 

geuren en beeld al de oud gekende voorjaarsbloeiers naar voren in een nieuw kleedje. 

Naast het gebruik in perk, waren zeker ook veel bloemen te gebruiken als snijbloem. De 

49 aanwezigen namen deel aan de gratis tombola van sla-, peterselie- en selderplanten.  

In de meimaand, wist Frans Tack ons heel wat weetjes te vertellen over de nateelten in 

de groententuin. 44 personen volgden aandachtig deze voordracht. 

De moestuinkeuring vond plaats op 1 juni 2013. Het was een koude dag, maar gelukkig 

toch droog. Niettegenstaande de koude lente, stonden de moestuintjes er als pareltjes 

bij.  Proficiat aan alle deelnemers.  

In juni (32 aanwezigen) bezochten we 'De Bezegaard' in Sint-Baafs-Vijve. Een prachtig 

gelegen domein waar we zeer goed onthaald werden en veel bijleerden over het klein 

fruit. De fruitwijnen die we mochten proeven vielen bij iedereen in de smaak. 

De jaarlijkse dagreis (51 personen) vond deze keer plaats in het Gentse. We bezochten 

een Camelliakwekerij. Guy Van Rysseghem had een waterval aan woorden en wist 

iedereen te boeien met zijn verhalen over de sierteelt in het algemeen en over de 

Camellia in het bijzonder. Na de power point presentatie werden we getrakteerd op een 

bloementaartje met koffie. Onder de stralende zon wandelden we doorheen het bedrijf 

en bewonderden onder andere de theeplant. We stapten vervolgens het mooie 

kasteeldomein 'De Rozelaar' af. In het restaurant 'Breugel' te Beervelde kregen we een 

lekkere aspergesoep, een stoverij met leffe, om ons vingers af te likken, met bijhorend 

slaatje en frietjes. Het dessert smaakte eveneens en één consumatie was ook 

inbegrepen.  
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In de namiddag bezochten we het gekende vaste planten bedrijf van Nik Spruyt. In 

geuren en kleuren loodste hij ons door zijn bedrijf en wist ons heel wat te vertellen over 

deze belangrijke groep van planten. Nog nooit zagen we zoveel soorten grassen en 

andere kruidachtige planten bij elkaar. Een droom van een bedrijf. De mensen vonden 

daar zeker heel wat soorten die het goed zullen doen in hun tuin. Het avondmaal, de 

koude schotel met aansluitend koffie nuttigden we opnieuw in restaurant 'Breugel'. 

Tevreden keerden we huiswaarts na een leerrijke en schitterende dag. 

Na een deugddoende vakantie, had op 15 september de voordracht plaats over 

bladhoudende sierheesters (33 personen aanwezig). Joris Naessens wist er heel wat 

over te vertellen en aan de hand van afgesneden takken van de vele verschillende 

soorten, zagen de mensen dat er prachtig materiaal in zat om te gebruiken bij het 

bloemschikken. Blijkbaar zijn er ook nog steeds mensen die de weg naar het OC DE 

COORENAAR niet vonden. Daar zijn immers de voordrachten als ze plaats vinden in 

Desselgem en niet meer in de MOTE. 

De laatste voordracht van het jaar (42 aanwezigen) over de bestrijding van de ziekten 

en insecten werd terug een boeiende vergadering gegeven door Wilfried Verplanken. 

Het ziet er inderdaad naar uit dat de bestrijdingsmethoden aan een grondige 

verandering bezig zijn. De biologische producten treden meer en meer op de voorgrond 

en de chemische insecticiden moeten er voor plaats ruimen. 

Op zondag 24 november vond terug een zéér geslaagd koffiefeest plaats  

(136 aanwezigen). Het optreden van de buikspreker  'Bart Boullart ' bracht velen aan 

het lachen en met enkele bestuursleden werd de draak gestoken. Verder waren er de 

vaste ingrediënten zoals de koffietafel met heerlijke taart, de inkomtombola, de 

afroeping van de uitslagen van de moestuinkeuring met bijhorende prijsuitreiking, 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 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 : jaarrond groenten uit eigen tuin, tomaten, 

courgetten en pompoenen, een zomer lang bloeiende kuip- en terrasplanten, 

bedrijfsbezoek aan kruiden Claus, gratis siertuinkeuring, de teelt van druiven onder glas 

en in open lucht, onze jaarlijkse reis in Vlaams Brabant, herfstschikkingen, de 

wintergroenten en het jaarlijkse koffiefeest. We hopen dat iedereen zijn belangstelling 

terug aangewakkerd wordt. Er is trouwens terug steeds een gratis tombola voorzien. 

In 2014 wordt de siertuin 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.  
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De Volkstuin heet vanaf 2014 'Tuinhier'. De naam Tuinhier verwijst allereerst naar 

'tuinieren' in de breedste zin van het woord. De 'hier' slaat op Vlaanderen, maar ook op 

de eigen tuin, dichtbij bij ons, de place to be. Tuinhier wil een aanspreekpunt zijn voor 

elke tuinliefhebber die deskundige informatie en praktische ondersteuning wil. Ten 

slotte wil de nieuwe naam ook het groepsgevoel aanwakkeren. Tuinhier is een vereniging 

waar elke tuinliefhebber zich graag bij aansluit. Hopelijk slaat de naam aan  en brengt 

dit veel publiciteit met zich mee, waardoor we veel nieuwe leden kunnen werven. 

In 2015 viert onze afdeling haar 75ste verjaardag. We hopen er een feestelijk jaar van 

te maken. Ook de leden kunnen hun steentje bijdragen, door het open stellen van hun 

tuin begin juni 2015 (juiste datum volgt nog bij voldoende interesse). Laat het weten aan 

de secretaris wanneer je hier aan wenst deel te nemen. 

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 153, 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 15 nieuwe leden in onze afdeling. 

Beveren-Leie Ooigem 

 Bruneel Josephine  Braeckevelt Eric 

 Cornelis Roland  

 Dumortier Linda Sint-Baafs-Vijve 

 Moerman Jan   Vandeputte Etienne 

 Ostijn Jacques  

 Sneyers Walter Zwevegem 

 Vandeputte Ellen  D'Haenens - Naert 

  

Desselgem  

 Debaere Monique  

 De Leersnijder Veerle  

 Depessemier Denise  

 Van Ackere Synthia  

 Vandorpe Cas  

 

 

 

 

 

 

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  
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KOFFIEFEEST 

Op zondag 14 december 2014 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…  

 'Tralala’ komt het geheel opvrolijken. We zijn er van overtuigd dat het terug een 

gezellige namiddag wordt met veel volk. Een persoonlijke uitnodiging volgt.  

 

SIERTUINKEURING 2014 

Dit jaar wordt de SIERTUIN 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 14 juni 2014. De keurder is Joris Naessens. 

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

inschrijvingsstrook en dit ten laatste tegen 18 mei 2014. 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 SIERTUIN 
 

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

 

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

 

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

 

wil deelnemen aan de siertuinkeuring op 14 juni 2014.  
 

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

(ten laatste tegen 18.05.2014) 
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UITSLAG MOESTUINKEURING 2013 

De tweejaarlijkse keuring van de moestuin vond plaats op 1 juni. Er waren in totaal 25 

deelnemers. Iedereen had op zijn manier zijn moestuin 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 Debel Gerrit  93,5 % 

2de plaats Vandenborre Gregoor  86 % 

3de plaats Vervaeck Raphaël  85,5 % 

4de plaats Holvoet Luc  84,5 % 

5de plaats Mestdagh Herman  84 % 

6de plaats Vanassche Dirk  83 % 

7de plaats Ysebaert Gilles  82,5 % 

8ste plaats Goesaert Willy  82 % 

 Vandorpe Albert  82 % 

10de plaats Bostoen Jozef  81,5 % 

 

Overige deelnemers in alfabetische volgorde : 

 

Adins Frans Kints Dirk 

Allegaert Rudy Tibergyn John 

Ameye Hubert Van Damme Leopold 

Casteele Arsène Van Parijs Wouter 

Dhaene Urbain Vanherreweghe Gustaaf 

Godderis Marcel Vansteenkiste Frans 

Huysentruyt Gilbert Vermoere Walter 

Janseune Mariette  

 

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 21 juni vertrekken we op reis. We brengen een bezoek aan Vlaams Brabant. 

We vertrekken aan het Klokhuis te Beveren-Leie om 07u45 stipt. 

Omstreeks 09u45 komen we aan in Halle-Booienhoven 

(Zoutleeuw) bij het familiebedrijf Healthy fruit. Dit 

bedrijf teelt voornamelijk peren maar ze hebben ook 

een aanzienlijk deel appels en kersen. Het ganse 

productieproces nemen ze voor hun eigen rekening. Dit 

houdt het telen, sorteren, bewaren en verpakken in, op 

een milieubewuste manier. Tijdens het bezoek zal men 

ervaren hoe complex de fruitteelt is, de arbeid, het 

vakmanschap en de kunde. De rondleiding zal gegeven worden door professionelen. We 

maken kennis met de sortering, de bewaring en de afzetmarkt, vanaf de teelt tot het 

vertrek naar de consument. Na het bezoek vervolgen we onze reis naar de  Sint 

Jorishoeve te Alken waar we het middagmaal nemen : soep, hoofdschotel en dessert.  

Hierbij is ook een gewone consumptie inbegrepen. 

Rond 14u00 rijden we naar de Budingse watertuin. De tuin 

van 50 are is gelegen in het rustige Budingen. Deze omvat 

een verzameling van minder gekende planten. De laatste 

jaren werden er veel winterharde exoten aangeplant, 

dewelke de tuin een exotisch tintje geven. Dit alles is 

gecombineerd met een veelvoud aan waterpartijen. Tevens 

zijn er gezellige zithoekjes aangelegd waar de bezoeker 

rustig kan genieten. Daar nuttigen we ook onze koffie met een taartje.  

We proberen rond 16u15 te vertrekken om nog een 

bezoekje te brengen aan de  Kruidtuin van Leuven. Deze 

kruidtuin is de oudste botanische tuin van België. De 

universiteit van Leuven legde hem in 1738 aan voor haar 

studenten geneeskunde. Liefhebbers van planten en 

kruiden kunnen hun hart ophalen aan de uiteenlopende 

collecties. Na dit bezoek rijden we richting huiswaarts en 

stoppen onderweg aan de Zandvlooi te Kruishoutem om er het avondmaal, een koude 

schotel met frietjes, te nuttigen.    

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

consumptie bij het middagmaal inbegrepen.  Extra drank moet door iedereen zelf 

betaald worden. 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 01.02.2014 vanaf 08u30. 
Het verschuldigde bedrag dient gestort te worden op het rekeningnummer van Tuinhier 

BE45 9799 8270 5789 en dit ten laatste tegen 20 april 2014. 
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BEDRIJFSBEZOEK 

Op zondag 18 mei 2014 om 10u00 uur brengen we een bezoek aan de kruidenkwekerij 

Claus. Dit bedrijf is gelegen in de Beerstraat 1, 9770 Kruishoutem. We verzamelen stipt 

met onze wagens om 09u20 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
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Jaarkalender 2014 

   

Datum Activiteit Wie? Locatie 

16/02/2014 
Een jaar groenten uit 

eigen tuin 
Mr. Frans Tack Desselgem 

16/03/2014 
Tomaten, courgetten en 

pompoenen 
Mr. Joris Naessens Beveren-Leie 

13/04/2014 
Een zomer lang bloeiende 

kuip- en terrasplanten. 
Mr. Joris Naessens Desselgem 

18/05/2014 Bedrijfsbezoek  
Kruidenkwekerij 

Claus 

Kruishoutem 

info zie blz. 10 

14/06/2014 Siertuinkeuring Mr. Joris Naessens Info zie blz. 7 

15/06/2014 
Teelt van druiven onder 

glas en in open lucht 
Mr. Guy De Kinder Beveren-Leie. 

21/06/2014 Jaarlijkse reis Mr. Joris Naessens 
Vlaams Brabant 

info zie blz. 9 

21/09/2014 
Bloemschikdemonstratie: 

Herfstschikkingen 
Mr. Joris Naessens Desselgem 

12/10/2014 Wintergroenten   Mr. Luc Dedeene Beveren-Leie 

14/12/2014 Jaarlijks koffiefeest  Tralala 
't Klokhuis Beveren-

Leie. Info zie blz. 7 

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! 
 


