
Inspiratie    op 8, 12 en  21 juni !

Warme tuin
In een 50-tal warme tuinen  

leggen bewoners  
van een zorgvoorziening op 

een spontane manier  
contacten met vrijwilligers 

uit de buurt om samen  
een gedeelde interesse te 

beleven: tuinieren.  
Of noem het een knusse 

volkstuin, maar dan binnen  
de muren van een zorg-

voorziening.

Het sociale contact is 
belangrijker dan de 
oogst.



 De trekkers van dit initiatief zijn Landelijke Gilden,  
Cera, en de provincie Antwerpen. Zij verwelkomen u 
graag op een inspiratiemoment op 8, 12 of 21 juni!  

We wensen je te inspireren met ervaringen uit de praktijk 
begeleid met academische inzichten.  
Kortom, al de ingrediënten om zelf aan de slag te kunnen gaan!
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Programma Ranst, 8 juni
DVZ Zevenbergen,  
Boerenkrijg 25, Ranst

13u45 Onthaal met koffie
14u00 Verwelkoming
14u15 Drie warme tuinen aan het woord
15u00 Hoe een buurt en vrijwilligers 

enthousiast blijven om te tuinie-
ren, Martine Willems, tuincoach op 
Luchtbal (Antwerpen)

16u00 Vieruurtje
16u15 Een warme tuin in actie,  

rondleiding 

Programma Velm (Sint-Truiden), 12 juni
WZC Triamant Haspengouw,  
Halingenstraat 76, Velm

9u30 Onthaal met koffie
10u00 Plenair gedeelte 
 -  Verwelkoming Heidi Werckx en  

Kim Schutters, Triamant
 -  Ervaringen warme tuin, Karen 

Verplancke, Landelijke Gilden
 -  Buurtgericht werken, meer dan 

nostalgie, Leen Heylen, onder-
zoeksleider ‘kwaliteitsvol ouder 
worden’, Vonk3, Thomas More

11u20 Pauze
11u30 Aan de slag!  Workshops:
 -  Enthousiasmeren en vrijwilligers 

werven, Lies Pelsmakers, Vlaams 
Steunpunt voor vrijwilligers

 -  Stappenplan naar een warme tuin, 
Marleen Van der Velden, Landelijke 
Gilden

13u00 Broodjeslunch
13u30 Facultatief – rondleiding

Programma Geluwe (Wervik), 21 juni
WZC Triamant Geluwe,  
Wervikstraat 41, Wervik

9u30  Onthaal met koffie
9u45  Plenair gedeelte
 -  Verwelkoming door Els Defauw, 

Triamant
 -  Ervaringen warme tuin, Karen 

Verplancke, Landelijke Gilden
 -  Naar een zorgzame buurt? Het 

belang van sociale participatie, 
Professor Liesbeth De Donder, 
agogische wetenschappen

11u00  Pauze
11u10  Aan de slag!  Workshops:
 -  Enthousiasmeren en vrijwilligers 

werven, Lies Pelsmakers, Vlaams 
Steunpunt voor vrijwilligers

 -  Stappenplan naar een warme  
tuin, Marleen Van der Velden,  
Landelijke Gilden

12u40  Broodjeslunch
13u10  Facultatief – rondleiding

Deze inspiratiemomenten richten zich tot al wie 
betrokken is in de zorgsector, vrijwilligers met 
groene vingers, verenigingen die inspelen op 
vragen uit de buurt, beleidsmakers met visie op 
sociale inclusie, … 

Op warmetuin.be vind je alle gedetailleerde 
informatie. Deelname is gratis, we vragen jou 
beleefd om vooraf in te schrijven via link  
landelijkegilden.be/inschrijven-inspiratie 
moment-warme-tuin

facebook.com/warmetuinen

Dit project wordt mee mogelijk 
gemaakt door cofinanciering 
uit Platteland Plus, bestaande 
uit middelen van Vlaanderen 
en de provincie Antwerpen. 
Onze partner Cera maakt het 
mogelijk de campagne over 
heel Vlaanderen bekend te 
maken bij zorgvoorzieningen 
en plaatselijke afdelingen.

Volg ons en  
 vind ons leuk  
op Facebook


