Jaargang 1. nr. 1 december 2006, Januari, februari 2007
Afgifte kantoor 2580 Putte,
Verschijnt driemaandelijks

NIET TE MISSEN !!!
14/12 FRANS GOOSSENS – plantenbescherming
16/12 JAARVERGADERING – AVBS in Wachtebeke
15/01 WINTERCURSUS – Professioneel omgaan met personeel en klanten
19/01 NIEUWJAARSRECEPTIE – in de Vlier
22/02 HARRY VAN TRIER – nieuwe hortensia’s

14 december 2006, ALGEMENE VERGADERING
om 20u in de Wilde Vespers te Herentals,
Herenthoutsestenweg 249; met Dhr Frans
Goossens.
Thema : "Nieuwigheden in de plantenbescherming
- erkenningsproblematiek en controle door het
FAVV op niet erkende middelen op het bedrijf ".
Het wordt een open vraaggesprek. Al uw vragen
komen aan bod.
Boomke van de voorzitter
Om U nog beter van dienst te
zijn en om de belangrijke
actuele zaken sneller onder
de aandacht te brengen is er
binnen het bestuur geopteerd
om op regelmatige tijdstippen
deze punten onder de
aandacht te brengen.
De regelgevingen en wijzigingen in bestaande reglementering komen in snel tempo op
ons af.
We willen al onze leden
correcte informatie doorgeven.
Met ons allen samen hebben
we een veel grotere bagage.
Met een nieuwsbrief kunnen
de we deze informatie snel
verspreiden.
Hopelijk kan dit ook bijdragen
tot een hechtere samenwerking
en een betere collegialiteit.

VRIJDAG 19 januari 2007, NIEUWJAARSRECEPTIE

Ontvangst: vanaf 19.00h in zaal De Vlier Hezewijk
18 te Olen.
Programma: Gespreksronde met debat over de
toekomst van de groensector door de verschillende
groenpartners.
Deelnemers: leden boomtelers, Paul Weymeersch,
voorzitter boomtelers; ...........: tuincentra en
............: tuinaanleggers.
Catering: uitgebreide kaasschotel met
bijbehorende dranken gevolgd door gezellige
muziek voor een aangename avond.
Inschrijven:gratis: voor 10 januari via fax
015/75.28.88 of via mail
info@boomtelersfederatie.be
Niet vergeten AVBS-JAARVERGADERING 2006
ZATERDAG 16 DECEMBER 2006
OM 14.30 IN DOMEIN TE WACHTEBEKE
Iedereen welkom!
22/02 Harry Van Trier in de Wilde Vespers met een
lezing over Hydrangea en het vernieuwen assortiment
Secretariaat boomtelersferatie:
Lucien Verschoren
Mechelbaan 728
2580 Putte
Tel/fax: 015/75.28.88
GSM 0496/986.439
Website: www.boomtelersfederatie.be

Louis Houtmeyers

Mail: info@boomtelersfederatie.be
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WINTERCURSUS:

PROFESSIONEEL OMGAAN MET PERSONEEL EN KLANTEN
In 21 lesuren geven vooraanstaande sprekers vorming voor de bedrijfsleiders en de
medewerkers met veel praktische tips.
U krijgt 2 broodjes tijdens de pauze en 2 dranken zijn in de prijs inbegrepen.
Programma:

Thema

Maandag 15 januari
18u - 20u
Inleiding- mensen maken het verschil !
20u30 – 22u 30 basisprincipes in omgaan met mensen

Spreker
Lieven Vandeputte
Lieven Vandeputte

Woensdag 17 januari
18u - 20u
Basisprincipes van de marketing &
klantenmarketing

Lieven Vandeputte

20u30 – 22u 30 Personeelsmotivatie

Lieven Vandeputte

Maandag 22 januari
18u - 20u
Klantgericht handelen – theorie

Ronny Van Baelen

20u30 – 22u 30 Klantgericht handelen - praktijkoefeningen

Ronny Van Baelen

Woensdag 24 januari
18u - 20u
Missie van uw bedrijf

Jeanine Van Dormael

20u30 – 22u 30 Netwerken – Onderhandelen

Jeanine Van Dormael

Maandag 29 januari
18u - 20u
Omgaan met moeilijke karakters - theorie

Ronny Van Baelen

20u30 – 22u 30 Omgaan met moeilijke karakters - praktijk

Ronny Van Baelen

U ziet het is zeker de moeite waard om mee te doen!!
Kosten alles inbegrepen 95 € te storten op 733-3245064-56 op rekening van Jan Gijs, Retie
Inschrijving door te faxen naar 015/75.28.88 voor 5 januari 2007
U kan ook inschrijven langs de mail op: lLucien.verschoren@pandora.be
Hiermee bevestigd…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………… (naam en adres boomkweker/leraar/bedrijf) zijn inschrijving
KORTE VERSLAGEN VAN ONZE ACTIVITEITEN
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OP DE SIERTOER 17 SEPTEMBER
10de editie “Op de Siertoer” lokt 7000 bezoekers
Op zondag 17 september kon het grote publiek reeds voor de 10de keer deelnemen aan “Op de Siertoer” in de
provincie Antwerpen. Met 7000 bezoekers verspreid over 15 bedrijven kan deze jubileumeditie terecht een
succes genoemd worden.
Dit jaar kon de bezoeker terecht in 10 boomkwekerijen, elk met hun eigen specialiteit, 3 tuinbouwscholen,
een groothandel en het Arboretum in Kalmthout. Op elk bedrijf kreeg de bezoeker aan de hand van een
rondleiding informatie over de verschillende facetten van het bedrijf. In Retie kregen de bezoekers zelfs de kans
om met de Kempen-Express van het ene bedrijf naar het andere te rijden, dwars doorheen de verschillende
kwekerijen.
Ook de verkoop ten voordele van het Kinderkankerfonds was een succes: niet minder dan 1638,57 EUR werd
ingezameld voor het goede doel.
Voor de eerste keer werd tijdens “Op de Siertoer” een wedstrijd georganiseerd. Bezoekers die 3 bedrijven
bezochten en telkens 1 vraag juist beantwoordden, maakten kans op 1 van de 49 prijzen, geschonken door de
deelnemende bedrijven en het provinciebestuur Antwerpen. Daarnaast konden zij ook nog meedingen naar de
hoofdprijs: een ballonvlucht geschonken door de sponsor KBC Bank & Verzekeringen.
Wil jij met uw bedrijf ook deelnemen aan één van de volgende edities van “Op de Siertoer” en zo bijdragen
aan een grotere bekendheid bij het grote publiek en aan een versterking van het imago van de sierteeltsector,
aarzel dan niet om nu reeds jouw gegevens door te geven aan Marijke Goris (03/240.58.32 of
marijke.goris@admin.provant.be).
Noteer alvast zondag 16 september 2007, want dan wordt de 11de editie van “Op de Siertoer” georganiseerd.
Tevens zou ik ook nog melding willen maken van www.openbaargroen.be en de mogelijkheid voor de kweker
zich hier te registreren!
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ALGEMENE VERGADERING VAN 28 SEPTEMBER
Dhr. Filip Rys, hoofd proeftuin Boomteelt van het PCS voert vele proeven uit voor onze boomtelers. Filip doet
ook proeven op verscheidene van onze bedrijven. Spectaculair zijn zeker de resultaten met lage dosissen van
koperbespuitingen op beuk. Andere proeven lopen op: ziektegevoeligheid op het rozenassortiment,
sortimentsvergelijking van Astrantia en Pennisetum, Trichoderma en mycorrhiza, rand en hagel bij Prunus
laurocerasus, sortiment van Prunus laurocerasus en lusitanica, het waarnemings- en waarschuwingssysteem,
organische bemesting, alternatieve substraten en langzaamwerkende meststoffen.Om de ziektegevoeligheid en
de werking van bestrijdingsmiddelen te testen komen er ook proeven op Buxus. Didier Hermans schonk alvast
een 650-tal Buxus sempervirens in pot.
Mevr. Marijke Dierickx van de Adviesdienst water, nieuw bij PCS. Bracht een situering van het project en de
actiepunten. Elk bedrijf kan bij haar terecht voor:
-

het uitvoeren van een waterplanwaterwinning en waterbehandeling

-

irrigatiesturing

-

verbeteren irrigatiesysteem

-

zuivering en hergebruik van water
contactgegevens: Marijke Dierickx 09/353.94.81 marijke.dierickx@pcsierteelt.be, www.pcsierteelt.be

VERSLAG SCHOLENVERGADERING 09/11/2007.
Aanwezige scholen/ VITO Hoogstraten, OLV-Tuinbouwschool St-Truiden, PITO Stabroek, KHK Geel, De
Wijnpers Leuven, KTA Horteco Vilvoorde, TIS Herentals, Tuinbouwschool Merchtem.
Aanwezig bestuur: Noord-België, Louis Houtmeyers, Jan Gijs, Henk van Beek.
1. Welkom door de voorzitter.
2. Overzicht op de werking van de Boomtelersfederatie Noord-België.
3. Activiteiten; Het onderwijs staat nog steeds erg positief tegen over de werking van de
boomtelersfederatie Noord-België, met name de wintercursus beschouwt men als erg leerrijk. Ook
andere activiteiten zijn vaak erg waardevol om een goeie voeling te houden met onze sector.
4. De demovelden:


KHK Geel: Hier zijn reeds meerdere soorten aangepland en zullen we bekijken in
hoeverre we hier in 2007 een studiedag aan kunnen koppelen. Tevens ook reeds
aandacht voor de projecten in ‘Groene Vingers’.



PITO Stabroek: Er is de intentie om in het voorjaar 2007 verdere aanplantingen uit te
voeren. Tevens heeft de school in samenwerking met de gemeente Stabroek een
heraanleg uitgevoerd van een groenstrook in de Grimaldilaan.
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De sector en het onderwijs tonen hier hoe waardevol een goeie samenwerking kan zijn.
Het is dan ook onze taak om te trachten hiervoor de nodige aandacht te trekken van alle betrokken
partijen, zoals dit nu reeds gebeurt. www.openbaargroen.be zal nog uitgebreid worden met
meerdere fiches aan de hand van de demovelden.
5. Stage: Dit is nog steeds een erg belangrijk onderdeel van de opleiding binnen de sierteelt, dit moet
zorgen voor een goede voeling met de praktijk. Nog steeds gaat de grootste interesse van de meeste
studenten uit naar de richting tuinaanleg, dit waarschijnlijk omdat het opstarten of vacatures binnen de
tuinaanleg eenvoudiger zijn. De scholen vragen of onze sector misschien een lijst kan maken van
bedrijven die graag een stagiair willen begeleiden.
6. Bedrijfsbezoeken en uitstappen naar beurzen en het buitenland. Dit blijven erg waardevolle
aanvullingen op de schoolse en stage opleiding. Voor bezoeken aan beurzen zou een takenpakket
vanuit de inrichters van een beurs erg welkom zijn. Bedrijfsbezoeken geven ook een goed beeld van
de vele soorten sierteeltbedrijven, doch ook hier is een goeie uitleg door de bedrijfsleider een must, dit
dan zonder alles mooier voor te stellen dan het is. Buitenlandse reizen zijn erg positief om de kijk van
de studenten te verbreden, doch soms wegens financiële of andere redenen niet voor alle scholen
werkbaar.

ENQUETE MET TOEKOMST
U heeft ongetwijfeld onze enquête per fax of per post ontvangen. Meer dan 30 bedrijven zijn hier al op in
gegaan, meer info bij de secretaris. De resultaten zijn verhelderend en krijgt U in de volgende Nieuwsbrief.
Deze eerste Nieuwsbrief is het resultaat van de Enquête, dit toont dat Uw mening erg zinvol is!!!
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NIEUWS VAN DE VLAM
NIEUWE CAMPAGNE OM TUIN, TERRAS EN BALKON
TE VERFRAAIEN
VLAM pakt uit met een nieuwe campagne om onze tuin, ons terras of
balkon te verfraaien met groen. Met de slogan “Ik draag groen dit
seizoen” wordt aanbevolen onze exterieurbeplanting eens in een nieuw
kleedje te steken.
Dat we ons interieur af en toe vernieuwen of nieuwe accenten
toevoegen, is doodgewoon. Waarom doen we ook niet vaker hetzelfde
met onze tuin of ons balkon? Af en toe een hoekje veranderen of een
plant bijkopen frist de zaak wonderwel op.
Vlamingen denken nog te vaak dat buitenplanten duur en exclusief zijn.
Die perceptie wil VLAM met de nieuwe campagne veranderen.
Perkplantjes bijvoorbeeld, die slechts één jaar bloeien, kunnen gerust elk
seizoen vernieuwd worden, net als een garderobe.
De campagne “Ik draag groen dit seizoen” wordt via verschillende
kanalen gevoerd: eerst en vooral op de verkooppunten van
buitenplanten, daarnaast via magazines. In het voorjaar ligt het accent op
terras-, balkon- en terrasplantjes. In het najaar volgen de struiken en
bomen.
De nieuwe campagne is mogelijk dankzij de steun van de Europese
Unie.

De laatste maanden zijn er vele nieuwe leden bijgekomen en er is nog interesse voor lidmaatschap.
Onze vereniging telt nu al meer dan 105 leden.
Familienieuws: het bestuur biedt namens alle leden zijn medeleven aan met de familie, bij het verlies van Dhr.
Guy Huyskens. Hij was een actief lid met naast zijn boomkwekerij, een tuincentrum en een tuinaanlegbedrijf.
Guy herinneren we ons als een blij gezind iemand, veel aanwezig op de bijeenkomsten.

Ons bestuur werkt aan:
Ledenlijst: tegen de Nieuwjaarsreceptie wordt de alfabetische lijst aangepast. Kijk Uw gegevens na en stuur
ons de wijzigingen en Uw mailadres door a.u.b.
Website: de gegevens worden regelmatig aangepast.
Juiste gegevens staan voor betere bereikbaarheid bij de verkoop.
Geef uw opmerkingen door aan onze bestuursleden!

