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Tuinhier Beveren-Leie (locatie evenement of TuinHier vzw (FLYER)
Geachte bezoeker
Jij hebt ook groene vingers? Je houdt van tuinieren en een gezonde keuken!
Je wil zelf smakelijke en verse groenten telen of meer weten hoe je de sier- en fruittuin kan
aanpakken en onderhouden ?
Je wilt andere liefhebbers met dezelfde belangstelling en passie ontmoeten en met wie je
kennis kan delen?

DAN BEN JE ZEKER WELKOM BIJ “TUINHIER”
Je geniet er van talrijke uiteenlopende activiteiten zoals:
- Boeiende voordrachten over groenten, fruit, bloemen en planten,
hoe zaaien en onderhouden, oogsten en bewaren;
- Demonstraties omtrent aanleg, kweken en snoeien;
- Tuinbezoeken met bekwame gidsen, tuinreizen en –uitstappen;
- Opentuindagen en leuke bijeenkomsten in een aangenaam en
ruim cultureel perspectief;
- Je ontvangt maandelijks het tuinmagazine “Tuinhier”
boordevol weetjes en boeiende rubrieken;
- Je lidkaart geeft recht op kortingen.
Je wordt LID (met het ganse gezin) door € 20 over te schrijven op rekeningnummer BE93
4675 0801 6167 van Tuinhier. Je wordt uitgenodigd per post of per mail (vermeld je emailadres)
Naam: ………………………………………………………….
e-mail: …………………………………………………………
Welkom bij “Tuinhier”!
De secretaris

De voorzitter

Perstekst voor het Tuinhier-congres

www.tuinhier.be
facebook.com/tuinhier
Wie zijn wij?
Een sociaal-culturele vereniging van tuinliefhebbers die mensen samenbrengt rond het tuingebeuren
in de brede zin. Dit wil zeggen dat het kweken van groenten, het aanleggen en onderhouden van
sier- en fruittuinen in alle vormen en kleuren aan bod komen. De vereniging bestaat 120 jaar en
draagt ervaring over van generatie op generatie. Maandelijks verschijnt een uniek ledenblad
“Tuinhier Magazine” als een sterk gegeerd en gelezen vakblad op 30.000 exemplaren
Tuinhier heeft aldus heel wat expertise opgebouwd en wordt aanzien als het expertisecentrum voor
Tuinierend Vlaanderen
Deze expertise wordt evenzeer ingezet bij de aanleg en het beheer van volkstuinparken. De
ontwikkeling van het toenemend aantal volkstuinparken is het resultaat van intense
samenwerkingen met de lokale besturen, welzijnshuizen (OCMW), bouwmaatschappijen, vzw’s en de
Vlaamse overheid.
De organisatie
vzw Tuinhier steekt via overleg en veel vrijwilligerswerk veel energie in een performante structuur
en efficiënte werking.
Dit zijn middelen om een eigentijdse werking op lokaal vlak te verzekeren met aandacht voor
begeleiding en verjonging van de kaders.
Tuinhier telt 23.000 leden en heeft een werking in 222 afdelingen. Er is een Nationale structuur
Vlaanderen, provinciale coördinerende werking en een lokaal bestuur dat meestal op gemeentelijk
vlak georganiseerd is. Verder telt Tuinhier 330 ervaren en erkende voordrachtgevers die flexibel
beschikbaar zijn en zorgen voor boeiende confrontaties met de werkelijkheid.
Congres Tuinhier
Het congres is een jaarlijkse statutaire bijeenkomst van vertegenwoordigers van de lokale afdelingen.
Het doel is dubbel :

1. Actuele informatie meegeven, standpunten innemen omtrent recente en toekomstige
ontwikkelingen. Op deze wijze vindt een bestuur inspiratie om haar werking met nieuwe
thema’s aan te vullen of aan te passen.
2. Uitwisselingen van werkingen van de afdelingen, ruimte voor informeel overleg en
verstevigen van het Tuinhier-netwerk.
Het congres van vandaag…/../2… heeft als thema : ………………………………………..
Bijlagen : ledenblad,

organisatiestructuur,

Kaart: Tuinhier in Vlaanderen

contactadressen,
Samenvatting inhoud van het congresthema (*)

(*) Graag bezorgen de sprekers vooraf een korte inhoud van hun voorstelling om bij te voegen aan de
persmap.

Volkstuinparken hipper dan ooit!
Dank zij de groeiende interesse in het moestuingebeuren bij het brede publiek en de
geboden financiële ondersteuning door de Vlaamse Overheid worden de laatste jaren
steeds meer nieuwe volkstuinparken geopend. En met succes!

Nood
Eind 19e – begin 20 eeuw ontstonden onder de vlag ‘Het Werk van den Akker en den Haard’
lokale en privaat gestuurde initiatieven tot het oprichten van volkstuintjes. Gezien de
toenmalige tijdsgeest (armoede, fabrieksarbeid, zedelijk verval, katholicisme) was er vraag
naar goedkope voeding en meer economische onafhankelijk. Plaatselijke volkstuintjes boden
hier materiële en morele voordelen voor het ganse gezin.

Eigen groenten
Dank zij de stijgende welstand na de 2e W.O. nam de aandacht en vraag naar ‘Volkstuintjes’
gevoelig af. De arbeidsomstandigheden werden beter, de lonen hoger, kortom de mensen
kregen meer koopkracht. Echter naar het einde van de 20e eeuw en tot op vandaag zien we
opnieuw een heropleving van de vraag naar perceeltjes om eigen groenten te kweken. De
sturende vzw veranderde intussen een paar keer van naam, na ‘De Volkstuin’ is dit nu onder
de vleugels van ‘Tuinhier’.

Gezondheid
Anno 2017 liggen de behoeften van de volkstuingebruikers enigszins anders:
-

Vraag naar smakelijke en verse groenten;

-

Lichamelijke ontspanning na de geestelijke arbeid op het werk;

-

Biologisch en ecologisch telen;

-

Sociale contacten in het volktuinpark, jong en minder jong

-

Anti-stress, gezonde ontspanning in open lucht;

-

Contact met bodem en natuur;

-

Wat je zelf kweekt, smaakt beter!

-

Wat je zelf tuint is top!

Samenwerking
Door verstedelijking en hoge grondprijzen zijn vooral jonge mensen niet meer in staat een eigen
moestuin te verwerven. Urban gardening en vierkantemetermoestuin zijn daar ook bewijzen van.
Mede hierdoor is er een toenemende vraag naar een perceeltje om zelf de handen uit de

mouwen te steken. Dank zij de inzet van lokale besturen, vzw Tuinhier en de Vlaamse Overheid
worden terug meer en meer volkstuinparken op de kaart gezet. Door de onderlinge
samenwerking wordt de financiering, oprichtiging, indeling en werking opgevolgd.

Volkstuinpark
Momenteel zijn XXX volkstuinparken in Vlaanderen in exploitatie en regelmatig wordt een nieuw
park geopend. Aantal gebruikers? Deze parken situeren zich vooral aan de stadsrand en vormen
zo een verbinding tussen bebouwing en open ruimte. De percelen variëren in oppervlakte van 50
à 200 m². Beter klein en goed benut, dan groot en verwaarloosd. Tegen een lage huurprijs,
eventueel nog sociaal tarief, kunnen dus groenten worden geteeld. Normaal kan elke plaatselijke
inwoner van stad of gemeente, ook inwijkelingen, zich kandidaat stellen. Natuurlijk dient iedereen
de reglementen van het park te respecteren.

Meer informatie over Volkstuinparken?

Neem contact op via: info@tuinhier.be
Website ???? kan hier info ingewonnen worden?
Projectbegeleiding Tuinhier: daan.vandevijver@tuinhier.be

Korte voorstelling voor o.a. de pers, partners, gemeentebestuur enz...
Tuinhier is een sociale-culturele vereniging die alles omtrent tuinieren benadert vanuit een
gezonde levensstijl. Waarden zoals ecologie en duurzaamheid staan bovenaan en bepalen
mede ons praktisch handelen.
Daarom richt Tuinhier zeer uiteenlopende activiteiten in zoals:
Technisch-inhoudelijke vorming:
- Voordrachten omtrent groenten, fruit, bloemen en vaste planten, zaaien, onderhouden,
oogsten en bewaren.
- Demonstraties aanleg, snoeien en onderhouden
- Tuinbezoeken met gidsen en begeleiders
- Tuinreizen en diverse uitstappen
- Open tuinendagen, tuinwedstrijden en tuinbeoordelingen.
- …
Goede communicatie
Maandelijks Tuinhier magazine: een uitgave van TuinHier vzw.
Een website (www.tuinhier.be) en nieuwsbrieven.
Lokale publicaties, websites en facebook met lokale nieuwtjes en uitnodigingen.
Ruimte voor netwerken, sociaal contact en vriendschappelijke ontmoetingen
In Vlaanderen zijn er ca. 200 afdelingen actief, provinciaal en gewestelijk georganiseerd.
Volkstuinparken
Samen met gemeentebesturen of plaatselijke vzw’s: de opstart en het beheer, organisatie en
begeleiding van gebruikers van volkstuinparken met eigen werking en activiteiten.
Kerntaken
Tuinhier vzw heeft eveneens de kerntaak als eigentijdse vereniging, namelijk bijdragen tot
gemeenschapsvorming, tegen verzuring en vereenzaming, het versterken van het sociale
weefsel, mensen verbinden met respect en tolerantie.
Wij willen bijdragen aan een warme samenleving.
Meer weten: www.tuinhier.be

TUINHIER, DE GROOTSTE TUINLIEFHEBBERSVERENIGING VAN VLAANDEREN

1. Tuinhier, gegroeid uit een lange Vlaamse traditie van volkstuinieren
onder diverse benamingen (1)
Vzw Tuinhier is een socio-culturele vereniging die mensen samenbrengt en informeert rond
het tuingebeuren. Zowel wie van een privétuin(tje) geniet als zij die een
volkstuinparkperceel onderhouden, vormen de doelgroep.
Daarnaast is Tuinhier de stuwende kracht in de realisatie van nieuwe volkstuinparken.
Gezien de hoge grond- en woningprijzen zijn veel liefhebbers niet in staat zich een eigen tuin
toe te eigenen. Vandaar de inzet om vooral de sociaal- en financieel minder begoeden in
deze basisbehoefte te helpen voorzien.
Heel veel mensen zijn niet op de hoogte van het bestaan van Tuinhier. Gezien de
toenemende interesse bij het brede publiek om actief in de tuin bezig te zijn, wil Tuinhier
zich duidelijker kenbaar maken. Vooral de jonge doelgroepen aanspreken om iets méér te
dromen dan een gazon of een strak geschoren haag.
Vzw Tuinhier is uitgegroeid tot een expertisecentrum in de brede waaier van
tuinopportuniteiten met deskundige beroepskrachten, gespecialiseerde voordrachtgevers,
maandelijks Tuinhier magazine, nationale en lokale websites. Deze instrumenten vormen
Tuinhier tot een eigentijds en up-to-date kenniscentrum. Die kennis en expertise bevindt
zich bovendien dicht bij de lokale tuin- en moestuingebruiker

Vzw Tuinhier richt zich op alle aspecten van het tuingebeuren, we onderscheiden daarin de
groente-, de sier- en de fruittuin. Naast de aanzet tot ontspannend tuinieren informeren wij
onze leden, bieden vormingen en opleidingen aan om iedereen meer en intenser te laten
genieten van het buitenleven. Het natuurlijk evenwicht in de tuin en het duurzaam karakter
van de activiteiten staan centraal.
Voordelen verbonden aan tuinieren ?
 Genietend bezig zijn en meeleven met de natuur;
 Zelf gekweekte gezonde en smakelijke groeten;
 Een ecologische- en duurzame teeltwijze (plustuinieren) (2);
 Anti-stress na drukke werkdagen;
 Sociaal actief zijn met collega liefhebbers;
 Verbondenheid ervaren met de natuur en omgeving;
 De roots ervaren als voedselproducent;
 De ontdekking en beleving van de gezonde geest in een gezond lichaam.

2. TuinHier, de toekomst voor wie van een tuin(tje) droomt
Vzw Tuinhier is een Vlaamse vereniging, die provinciaal, regionaal en lokaal is gestructureerd
en bij uitstek gedragen wordt door de vrijwillige medewerking van haar leden en

bestuursleden. De vereniging telt momenteel ruim 23.000 leden verdeeld over 220
plaatselijke afdelingen.
Elkeen die wil aansluiten, kan contact opnemen met de plaatselijke leden of kan via de
website www.tuinhier.be informatie inwinnen. Wij zijn een vereniging met een breed
draagvlak zodat iedereen ongeacht rang of stand kan aansluiten.
Wie lid is of wordt, ontvangt maandelijks het tuinmagazine Tuinhier dat zeer actueel is en
de tuinder meedraagt in de veranderende tuinwereld. Het focust elke maand op de
komende seizoensgebonden werkzaamheden in de moestuin, de siertuin, fruit- en
kruidentuin. Maar steeds ook vele extraatjes zoals de vierkante meter moestuin,
maandelijkse to do’s in de tuin, ecologisch telen, keukentips, creatief met bloemen, een
kinderhoekje, kleine huisdieren en zoveel meer. Kortom wie wenst bij te blijven, heeft geen
redenen om geen lid te worden van vzw Tuinhier.
Wenst u meer te weten over onze vereniging en/of activiteiten, dan bieden wij graag info
via een interview, een persmap, een bezoek van een volkstuinpark, enkele nummers van ons
tuinmagazine en gaan graag in op al je vragen.

vzw Tuinhier
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent
09 267 87 31
info@tuinhier.be
maandblad@tuinhier.be
http://www.tuinhier.be
https://www.facebook.com/Tuinhier/

(1) Zoals het Verbond der Volkstuinders, de Landenaarsbond, Vereniginging van Groenseliers St
Dorothea, Het Werk van den Akker en den Haard, Werk der Volkstuinen…
(2) Streven naar natuurbehoud, instandhouding en verbetering van de natuurlijke omgeving.
Duurzaamheid: verspilling voorkomen, o.a. kringlooptuinieren, grondstoffen besparende
werkzaamheden die een lange tijd meegaan of herbruikbaar zijn.

