(H)EERLIJK
LOKAAL

Producenten van hoeve- en
streekproducten in Dendermonde,
Lebbeke en Buggenhout: een overzicht.

Alle lokale handelaars uit deze
brochure, vind je ook digitaal op

www.heerlijklokaal.be

VOORWOORD
Van bij de boer tot op jouw bord. Inkopen doen bij de boeren in jouw streek, daar pluk je
alleen maar voordelen van. Je weet waar het voedsel vandaan komt, je krijgt seizoens
gebonden, kwaliteitsvolle producten aan een eerlijke prijs en verser kunnen ze niet zijn.
De boeren zetten er zich elke dag voor in. Producten die rechtstreeks bij de boeren
uit je streek zijn aangekocht, hebben een grote meerwaarde: ze zijn supervers en dus
superlekker, de boer krijgt er een eerlijke prijs voor en je belast minder het milieu.
Die heerlijke lokale producten vind je vaak dichter bij huis dan je denkt! In hoevewinkels
of automaten, via deur-aan-deurverkoop, op markten, via een webwinkel enzovoort. In
deze brochure en via www.heerlijklokaal.be lees je waar je in Dendermonde, Lebbeke
en Buggenhout terecht kan voor kakelverse eieren, melk, groenten, fruit en andere
producten. Spring dus op je fiets en trakteer jezelf op al het lekkers dat je
streek je te bieden heeft!

© Wolfgang Hasselmann - Unsplash

Smakelijk!

WAT IS KORTE KETEN?
Korte keten is een manier van verkopen
waarbij er een rechtstreekse band is
tussen producent en consument. Op die
manier kan de landbouwer zijn prijs, de
productiemethode en het aanbod zelf
bepalen. Als consument krijg je in ruil
superverse en kwaliteitsvolle producten
recht van bij de boer, zonder veel voedsel
kilometers of verpakkingsafval. Boven
dien ondersteun je de lokale economie.
Korte keten omvat vele verschillende
soorten verkooppunten om een recht
streekse verkoop mogelijk te maken:
hoevewinkels, boerenmarkten, automa
ten, zelfpluktuinen, groenteabonnemen
ten, webwinkels en voedselteams.
Verderop in deze brochure vind je een
overzichtskaart en een lijst met alle
verkooppunten.

In de hoevewinkel worden de eigen producten (primair of verwerkt) van
het bedrijf verkocht. Vaak wordt het eigen assortiment uitgebreid met
producten van collega-landbouwers.

STEUNPUNT
KORTE KETEN

Boerenmarkten zijn niet hetzelfde als gewone markten. Op een boe
renmarkt staan voornamelijk landbouwers met hun eigen producten.
Voor de consument is een boerenmarkt interessant omdat er een ruim
aanbod is aan hoeveproducten.

Wil jij ook starten met of nog meer inzetten op korte
keten? Het Steunpunt Korte Keten helpt je graag op
weg! Jaarlijks behandelt het Steunpunt meer dan
700 unieke adviesvragen van starters of groeiers in
de korte keten. Hierbij staan professionaliteit en
empowerment steeds voorop. Een eerste advies
vraag is altijd gratis en staat open voor alle landen tuinbouwers.

Sommige producten worden via automaten rechtstreeks aan de consu
ment verkocht. Er bestaan melkautomaten, aardbeiautomaten, maar
net zo goed echte automatenwinkels met een uitgebreid producten
assortiment van verschillende boeren.
In zelfoogst- of zelfpluktuinen staat de landbouwer in voor de produc
tie van groenten, fruit of bloemen. De consument komt die daarna zelf
oogsten op de boerderij.

WAAROM KIEZEN
VOOR KORTE KETEN?

Community Supported Agriculture (of kortweg CSA) is gebaseerd op
het principe dat de oogst en de kosten gedeeld worden met de consu
ment. De consument staat dus mee in voor de oogstrisico’s. CSA bedrij
ven doen ook vaak aan zelfoogst of werken met pakketsystemen.

Omdat het voedsel uit eigen streek
komt, geteeld en gekweekt met passie
voor het vak.

Groente- en fruitpakketten worden vaak in een abonnementformule
aangeboden. Zo is de landbouwer zeker van zijn afzet. Landbouwers
kunnen pakketten samenstellen met eigen groenten en/of fruit, of ze
kunnen hun assortiment aanvullen met groenten of fruit van collegalandbouwers.
Sommige land- en tuinbouwers verkopen hun producten ook via een
webwinkel, al dan niet in samenwerking met collega’s (bijvoorbeeld in
een coöperatie).
Een voedselteam is een groep van mensen uit een zelfde buurt die
samenwerkt voor de rechtstreekse aankoop van groenten en fruit, van
hoevezuivel en hoevevlees, van brood en bloem ... kortom van streeken seizoensproducten.
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Omdat je weet wat je betaalt: een eerlijke
prijs, zonder de kost van de tussenhandel.
Omdat het een ecologische aanpak van
landbouw ondersteunt, kleinschaliger
en duurzamer.
Omdat er minder verpakking wordt
gebruikt en er dus minder afval wordt
geproduceerd.
Omdat het de volle, pure smaak van de
seizoenen op je tafel brengt.
Omdat je een band opbouwt met je lokale
boer en de boerenstiel op een andere
manier leert kennen.

Waarvoor kan je terecht bij het Steunpunt Korte
Keten?
• Een vrijblijvend opstartgesprek
• Startersmap voor jouw sector
• Extra info over de wettelijke basis rond jouw
activiteiten
• Persoonlijk advies op maat
• Eerste hulp bij de marketing van jouw product
• Ledentoegang tot voordelige groepsaankopen
• Infosessies en cursussen op maat van de noden
van de sector
• Een uniek netwerk van experten binnen
handbereik
• …
Word lid
Als gedreven ondernemer kan je extra ondersteu
ning soms goed gebruiken. Met een uniek aanbod
voor leden tillen we jouw project naar een hoger
niveau. Voor slechts €55 (incl. BTW) per jaar ben je
lid van het Steunpunt Korte Keten. Ontdek de straffe
ledenvoordelen op www.steunpuntkorteketen.be.
Vragen over de korte keten?
Het Steunpunt helpt jou vooruit. Neem
vrijblijvend contact op via 016 24 39 54
of steunpuntkorteketen@samenferm.be.
Meer info: www.steunpuntkorteketen.be.
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PRIJSOPBOUW

SMAAK/KWALITEIT

De prijsopbouw van een product is niet zo eenvoudig. Per product
ligt dat helemaal anders, maar één ding is zeker: als je producten in
een hoevewinkel koopt, dan krijgt de boer 100 % van wat jij betaalt.

Het zal je niet verbazen dat de smaak van een wortel, die ‘s ochtends uit de grond getrok
ken werd, krachtiger en verser is dan een wortel die er een tweedaagse reis heeft opzitten
van Portugal naar België. Dat is ook de reden waarom restaurants en sterrenchefs het
liefst met lokale producenten samenwerken. Ze erkennen de intrinsieke kwaliteiten van
verse producten.

Koop je in de winkel, dan krijgt de boer slechts een fractie van het
door jou betaalde bedrag (dikwijls slechts 30 % of zelfs minder). En
de prijs die jij betaalt, die is nagenoeg dezelfde. Door rechtstreeks
bij de boer te kopen, steun je jouw
lokale landbouwer.

MILIEUWINST

©A

lois

Suys

Korte keten is een duurzaam en ecologisch concept.
Als je lokale producten koopt in plaats van producten die ver weg geproduceerd werden, dan
beperk je het aantal ‘voedselkilometers’. Dit is de afstand tussen de productieplaats en jouw
bord. Minder voedselkilometers betekent minder verkeer, minder uitstoot van uitlaatgassen
en minder brandstofverbruik. Door je boodschappen met de fiets of te voet te doen, kan je de
milieuwinst nog vergroten.
Milieuwinst wordt ook geboekt door minder verpakkingsmateriaal en minder energieverbruik
voor koeling tijdens transport en opslag. Korte keten voorkomt ook verspilling. De boer weet
beter hoeveel hij moet oogsten of verwerken om te voldoen aan de vraag. Bovendien worden
vruchten met speciale groeivormen niet zomaar weggegooid.

Door de boeren een eerlijke prijs te betalen, kunnen boeren, ook in de toekomst, verder
blijven inzetten op de productie van exclusieve, smaakvolle kwaliteitsproducten.
In de korte keten vind je een ander aanbod dan in de supermarkt. Je vindt er bijzondere
vormen en smaken: vergeten groenten, exclusieve appelsoorten, een stukje van de koe
dat je vroeger bij je oma at maar dat je nooit zelf in de winkels vindt …

IN DE KIJKER
Er zijn heel wat labels die de oorsprong, samenstelling of teelwijze van Belgische
landbouwproducten aantonen aan jou als consument. Denk maar aan Certus,
Flandria, Responsibly Fresh, Bio, BioGarantie, FairTrade, Erkend Streekproduct,
Belgische Hop, enzovoort.
Op www.heerlijklokaal.be worden lokale producenten uit onder andere
Dendermonde, Lebbeke en Buggenhout in de kijker gezet. Wie elders op zoek is,
kan een kijkje nemen op www.rechtvanbijdeboer.be waar verkooppunten over
heel Vlaanderen worden verzameld. Er zijn ook tal van acties en evenementen
zoals de jaarlijkse Week of Zomer van de Korte Keten
(www.weekvandekorteketen.be).

Vele lokale handelaars werken “verpakkingsarm”. Dat wil zeggen dat je als klant je eigen ver
pakking (potje, zakje,...) kan meebrengen om de aangekochte producten in mee te nemen.
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WAAR KAN JE TERECHT VOOR...

DE GEMIDDELDE BOER IS...
… een man van 54 jaar.
De gemiddelde leeftijd van een landbouwer is in Vlaanderen de afgelopen jaren continu
gestegen, van 50 jaar in 2007 tot 54 jaar in 2016. Als het aankomt op het aantal bedrijfs
leiders, gaat het vooral om mannen. Het aandeel vrouwelijke bedrijfsleiders in land-en
tuinbouw blijft vrij constant met ongeveer 10 procent. Niettemin zien we landbouwers
vaak als koppel aan het werk. De arbeidsbezetting is overwegend familiaal. In 2016 is
56% van het totaal aantal regelmatig tewerkgestelden familiale arbeid.
Dat de gemiddelde leeftijd blijft stijgen, toont aan dat de generatiewissel problemen
stelt, vooral bij kleinere bedrijven. Slechts 13 procent van de bedrijfshoofden ouder dan
50 jaar beschikt over een vermoedelijke opvolger. Jonge landbouwers zijn heel vaak goed
opgeleid en combineren in hun aanpak managementinzichten met werklust en een
jeugdige dynamiek. Ze zijn zich bovendien heel bewust van
de impact van hun activiteiten.
Toch blijkt de stap naar het landbouwleven vaak moeilijk bij jongeren. Van de uitdagin
gen die hen doen twijfelen, gaande van toegang tot grond, financiële middelen en arbeid
tot imago en een uitdagende ‘work-life balance’, toont onderzoek dat ook de steeds
groter wordende afstand tussen landbouw en samenleving een drempel vormt.
Door lokaal te kopen op de boerderij, kunnen we in elk geval
aan dat laatste samen iets veranderen!

Bron: Landbouwrapport 2018
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DENDERMONDE

CHANTELLY

PRODUCTEN
Ambachtelijke chocoladeproducten.
Chantelly is gespecialiseerd in
het vervaardigen van authentieke
pralines, truffels, chocoladefiguren,
gepersonaliseerde chocolade, Acticoa
chocolade en creatieve en unieke
seizoensproducten.

© Laura Lefurgey Smith - Unsplash

OMSCHRIJVING
Chantelly werd in 1970 opgericht door Karel
Peeters en zijn echtgenote Christiane en
was oorspronkelijk een bakkerij, die rond
1980 uitgroeide tot één van de vijf grootste
van België. De naam ‘Chantelly’ is afgeleid
van de namen van beide dochters, Chantal
en Kelly.

CONTACT
Chantelly Chocolade
Sint-Ursmarusstraat 54
9200 Dendermonde
info@chantelly.com
www.chantellychocolateshop.be
OPENINGSUREN
Webshop
www.chantellychocolateshop.be
Openingsuren winkel
elke vrijdag: 14 − 18u
elke zaterdag: 9 − 14u

Als familiebedrijf staat Chantelly garant
voor de beste kwaliteit van artisanale
chocoladeproducten. Hiervoor wordt enkel
gebruik gemaakt van 100% duurzame
Belgische Barry Callebaut chocolade via de
Cocoa Horizons Foundation.
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TARRA
VERPAKKINGSVRIJ

PRODUCTEN
Koekjes, noten, ontbijtgranen, pasta, onderhouds- en
verzorgingsproducten, lokale biertjes, siropen en sappen,
cadeaumanden…

2

OMSCHRIJVING
In Tarra vind je steeds dagdagelijkse én seizoensgebonden
producten waarmee je elke dag het verschil kan maken.
Het respecteren van de productieketen van grondstof tot
eindgebruiker heeft een grote impact. Door zoveel mogelijk
lokaal te werken, vermijdt Tarra veel verpakkingsafval. Daarnaast
worden heel wat producten in bulk aangeboden. Je kan zelf je
verpakkingen (zakjes, dozen, flessen ...) meebrengen. Zo kies je
zelf hoeveel je koopt en bespaar je geld én afval!

LEK’R PUUR

PRODUCTEN
Zuivel (melk, yoghurt, desserts, ijs, kaas) en desserten
(rijstpap, tiramisu, ijstaart...)
OMSCHRIJVING
Het familiebedrijf Lek’r Puur wordt al vele generaties in stand
gehouden door de familie Van Hoorde. Het gespecialiseerd
melkveebedrijf verwerkt haar eigen melk tot een ruim
assortiment aan zuivelproducten en desserten.
Dierenwelzijn en verpakkingsarme producten zijn twee pijlers
waar actief op wordt ingezet. Ook het contact met klanten
is een focuspunt. In dit bedrijf geeft men graag inkijk in de
werking, zodat klanten zelf zien waar hun product vandaan
komt. Op verzoek worden er ook met veel plezier rondleidingen
georganiseerd en iedereen is welkom om de kalfjes te aaien!
Lek’r Puur engageert zich ook als zorgboerderij. Mensen
met een lichamelijke of verstandelijke beperking of met
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psychische klachten, kunnen onder begeleiding verschillende
werkzaamheden verrichten in het bedrijf.
CONTACT
Christoph Van Hoorde − Tineke Cerpentier
Koebosstraat 21
9200 Dendermonde
0474 16 54 53
www.facebook.com/Lekrpuur
info@lekrpuur.be
www.lekrpuur.be
OPENINGSUREN
Zelfbediening
Elke dag: 7 −22u

OPENINGSUREN
Shop ter plaatse
Woensdag: 10 − 18.30u
Donderdag: 10 − 16u
Vrijdag: 10 − 18.30u
Zaterdag: 10 − 17u
Zondag: 10 − 13u
Of combineer met je bestelling bij
Buurderij Dendermonde.

432 van de 450 producten zijn vegan producten. Je vindt hier
ook heel wat producten met weinig gluten. Dit adres is ook een
ophaalpunt voor je bestelling van Buurderij Dendermonde
(elke vrijdag).
CONTACT
Nora Lorré
Sint-Gillislaan 91
9200 Dendermonde
(Weldra verhuis naar Sint Gillislaan 5)
0496 31 15 45
nora@tarraverpakkingsvrij.com
www.tarraverpakkingsvrij.com
Ook te vinden op Facebook en Instagram!

Bediening
Donderdag: 10 − 18u
Vrijdag en zaterdag: 10 − 16u
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BONSAIATELJEE

PRODUCTEN
Bonsai en toebehoren
OMSCHRIJVING
Reeds 26 jaar worden dit Bonsaiateljee en bonsaischool
met passie gerund: laagdrempelig, klantvriendelijk, en met
aandacht voor de creatie van levende kunst.
Bij Bonsaiateljee wordt vooral gewerkt met inheemse
boomsoorten. Zowel beginner als gevorderde bonsaist kan
hier terecht. Er wordt altijd geprobeerd om de hobby hier
laagdrempelig en democratisch te houden. Ook is er een
mooie privécollectie te bezichtigen als inspiratiebron.
Je kan bij Bonsaiateljee ook terecht voor verjaardagsfeestjes,
rondleidingen en cursussen. Kortom, een handelszaak met
de sfeer van een club!
CONTACT
André Callaert
Sint-Onolfsdijk 71 C
9200 Dendermonde
0476 35 24 27
info@bonsaiateljee.be
www.bonsaiateljee.be
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OPENINGSUREN
Open van dinsdag tot
zaterdag van 9 − 18u.
Webshop
www.bonsaiateljee.be

DE MELKBUS
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GROENPLANNING
DE BONTE

PRODUCTEN
Verse melk, uitgebreid aanbod
aan zuivelproducten.

PRODUCTEN
Meerstammige bomen, klimbomen, karakterbomen
en solitairen uit eigen kwekerij

OMSCHRIJVING
Wie graag een glas verse melk drinkt, hoeft daarvoor niet
meer naar het platteland te trekken. De Melkbus, een
bestelwagen boordevol zuivelproducten, houdt sinds 2018
wekelijks halt op de Brusselse markten.

OMSCHRIJVING
Groenplanning De Bonte is een familiebedrijf dat een
dertigtal jaren geleden is opgericht. Sinds een tiental jaar is het
bedrijf versterkt door twee zonen: Steven en Hans De Bonte. In
juni 2015 is ook de jongste zoon Karl, afgestudeerd als tuin- en
landschapsarchitect, in het bedrijf gestapt.

Els De Winne en haar man Bart Van Damme verkopen er
samen met hun dochter Gitta verse koemelk, afkomstig van
hun eigen melkkoeien. Ook andere zuivelproducten en zelfs
schapen-, geiten- en buffelmelk behoren tot het aanbod.
Klanten kunnen hun eigen (gebruikte) melkflessen laten
vullen.
CONTACT
Bart en Els
Van Damme – De Winne
Vier Uitersten 5
9200 Dendermonde
052 42 84 30
0476 55 77 48
de.winne.els@skynet.be
www.demelkbus.be
Ook te vinden op Facebook.

OPENINGSUREN
De Melkbus staat wekelijks
op deze Brusselse markten:
in Schaarbeek (dinsdag),
in Evere (woensdag),
in Laken (zaterdag) en
in Jette (zondag).

Bij Groenplanning De Bonte kan je advies inwinnen over welke
bomen of struiken het meest geschikt zijn voor in jouw tuin.
In de kwekerij worden vooral streekeigen, meerstammige en
vormbomen gekweekt in grotere maten. Hiernaast worden er
ook diverse groenblijvende planten gekweekt die als natuurlijke
afscheiding of als tal van andere beplantingsvormen kunnen
worden gebruikt. Door eigen planten te kweken, kan dit bedrijf
altijd hogere kwaliteitseisen afleveren. Alle planten worden er
met de nodige creativiteit gesnoeid en verzorgd.
Groenplanning De Bonte verkoopt zowel aan particulieren
als aan bedrijven.
CONTACT
Hans De Bonte
Hekkenhoek 2a
9200 Dendermonde
0475 83 44 82
hans@groenplanning-debonte.be
www.facebook.com/groenplanningdebonte
groenplanning-debonte.be/boomkwekerij-dendermonde
OPENINGSUREN
Bezoek boomkwekerij enkel op afspraak
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BASERO
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ETIENNE DE BOECK

PRODUCTEN
Koffie, thee en specerijen

PRODUCTEN
Aardappelen

OMSCHRIJVING
Basero werd opgericht door Chantal Peeters in 2011. Het ‘Basero Fine
Coffee’ assortiment is zeer uitgebreid en afgestemd op de veeleisende
koffieliefhebber. Gemaakt van hoogkwalitatieve Arabica koffiebonen,
‘UTZ’ of ‘Rainforest Alliance’ gecertifieerd, zodat je er zeker kan van zijn
dat deze op een ecologische, sociale en economische verantwoorde
manier worden geteeld, verwerkt en verkocht. Alle groene koffiebonen
worden rechtstreeks van de koffieplantages geïmporteerd. Voor Basero
is het belangrijk om een hechte band te hebben met zijn koffieboeren
om zo een (h)eerlijke koffie te bekomen. Tevens biedt Basero de
meest exclusieve koffies ter wereld aan, waaronder een 100% wilde
Luwak koffie, Braziliaanse Jacu Bird koffie en Saint-Helena koffie. Het
Basero thee assortiment bevat voor elk wat wils en is van zeer hoge
kwaliteit. Om deze hoge kwaliteit te garanderen wordt enkel losse
thee aangeboden. De samenstellingen van thee worden persoonlijk
samengesteld en op punt gezet door Basero. Sinds kort heeft Basero
ook een exclusief aanbod aan culinaire zouten en pepers.

OMSCHRIJVING
Bij Etienne De Boeck worden al sinds 2000 op kleinschalige basis aardappelen
geteeld. De aardappelen worden met de hand gerooid wat vrij arbeidsintensief
is. Hierdoor kan men een kwalitatief product afleveren zonder stootblauw
(blauwe verkleuringen veroorzaakt door machinale oogst). Door de ligging van
de gronden waarop de aardappelen geteeld worden, hebben ze dan ook een
heerlijke smaak.

CONTACT
Sint-Ursmarusstraat 54
9200 Dendermonde
info@basero.be
www.baseroshop.be

CONTACT
Etienne De Boeck
Sint-Onolfsdijk 51
9200 Dendermonde
0473 73 09 41
etienneaa.deboeck@telenet.be
OPENINGSUREN
Elke weekdag: vanaf 18.15u
Zaterdag en zondag: van 9 − 13u of na afspraak

Winkel
Elke vrijdag: 14 − 18u
Elke zaterdag: 9 − 14u
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OPENINGSUREN
Webshop
www.baseroshop.be

9

EKOWINKEL MAELEGIJS

PRODUCTEN
Biologische voedingswaren
OMSCHRIJVING
Ekowinkel MaeleGijs is ontstaan als Kruidenhuys
MaeleGijs, opgericht in 1991. Ekowinkel wordt
intussen gerund door de tweede generatie. Bij
Ekowinkel, de biologische supermarkt, vind je
het grootste aanbod aan biovoeding, groenten
en fruit, verswaren, suikervrije en glutenvrije
voedingsproducten, gezonde snacks, enzovoort.
Er worden meer dan 100 kruiden aangeboden,
kraakvers en netjes apart verpakt. Maar ook
voor informatie en advies over gezond eten zit je
goed bij Ekowinkel. Er is sinds 2020 een tweede
Ekowinkel in Merchtem.

CONTACT
Philip Van den Abbeele & Nicole Rosez
Kroonveldlaan 9
9200 Dendermonde
052 21 40 48
info@ekowinkel.eu
www.ekowinkel.eu/dendermonde
OPENINGSUREN
Dinsdag t.e.m. vrijdag: 9 − 18u
Zaterdag: 9 − 17u
Zondag & maandag gesloten

10 BROUWERIJ DILEWYNS – VICARIS
PRODUCTEN
Assortiment Vicarisbieren van hoge gisting
OMSCHRIJVING
Brouwerij Dilewyns is een ambachtelijke brouwerij
uit Dendermonde die zes verschillende Vicarisbieren
produceert. Dankzij het niet pasteuriseren en filteren blijven
alle natuurlijke én gezonde elementen aanwezig in de fles
en is dit een levend product met smaakevolutie. Zo kan je
zelf testen en uitproberen om te weten wanneer jouw Vicaris
voor jou op z’n best is!
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CONTACT
Brouwerij Dilewyns
Vlassenhout 5
9200 Dendermonde
052 20 18 57
info@vicaris.be
www.vicaris.be
OPENINGSUREN
Woensdag: 9 − 17.30u
Zaterdag: 9 − 12u
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12 LUC VRANKEN

G

PRODUCTEN
Seizoensgroenten en aardappelen

11

OMSCHRIJVING
Luc Vranken organiseert al sinds 1992 op kleine schaal
thuisverkoop van seizoensgroenten en aardappelen. Het
grootste deel van de groenten is van eigen kweek: prei,
witte kool, rode kool, savooikool, spruiten, selder, venkel,
sla, bloemkool, …. Voor een aantal soorten groenten werkt
men samen met collega’s uit de buurt.

KEURSLAGER
BATSELIER

PRODUCTEN
Charcuterie, pensen, vleespakketten

Deze boerderij engageert zich ook als ‘zorgboerderij’. Hier
kunnen mensen met een lichamelijke of een verstandelijke
beperking of met psychische klachten allerlei
werkzaamheden onder begeleiding verrichten.

OMSCHRIJVING
Deze familiale kwaliteitsvolle slagerij werd opgericht
in 1986 en kiest voor eerlijk vlees, korteketenkwaliteit
en ambachtelijke specialiteiten: barbecue, breughel,
huisgemaakte charcuterie, dagschotels, gehakt. Er
worden twee erkende streekproducten aangeboden:
Dendermonds kopvlees en Dendermondse
paardenworsten. Keurslager Batselier beschikt ook over
een extra foodtruck die ingehuurd kan worden.

CONTACT
Schippersdijk 71
9200 Dendermonde
052 21 08 82 en 0478 50 83 79 (Ann) en 0476 33 21 59 (Luc)
annjoos1@hotmail.com
OPENINGSUREN
Maandag t.e.m. zaterdag: 9 − 12u en van 13 − 18u
Zondag: 9 − 12u
Gesloten op feestdagen

OPENINGSUREN
Dinsdag t.e.m. vrijdag: 7 − 20u
Zaterdag: 7 − 18u
Zondag: 7 − 16u
Maandag gesloten
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© Javad Esmaeli - Unsplash

CONTACT
Bart Batselier
Heirbaan 259
9200 Dendermonde
052 21 59 87
keurslagerbatselier@skynet.be
keurslagerbatselier.be

AGOSTINI

13 KOFFIEBRANDERIJ
PRODUCTEN
Ambachtelijke koffie
OMSCHRIJVING
In 2019 richtte Stijn Vandenberghe Microbranderij Agostini op.
Kernwaarden zijn kleinschaligheid - lokaal geënt - ethisch
verantwoorde trade - premium kwaliteit zonder compromissen.
Agostini is gelegen op een aantrekkelijke industriële site in
een voormalige zeepfabriek in Appels. De moeite om eens te
bezoeken!
Extra de mobiele bar kan worden geboekt voor events, festivals,
markten, feestjes, recepties...

CONTACT
Zandstraat 111a
9200 Dendermonde
stijn@agostini-coffee.com
www.agostinicoffee.com
OPENINGSUREN
Elke woensdag: 13 − 17u
Agostini werkt ook op bestelling via
www.agostinicoffee.com/shop
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14 DE VONDELHOEVE

Daarnaast worden er elk jaar een 2 hectare aardappelen geteeld
voor thuisverkoop. Melk kan je er ook kopen. Hiervoor moet je wel
eventjes aanbellen.
‘Een lekker product afleveren aan de consument waarin we al
onze liefde hebben gestoken, daar halen we veel voldoening uit.’
De oudste zoon zou het bedrijf in de toekomst graag overnemen.
CONTACT
Marc De Cock en Isabel Van De Velde
Moerstraat 96
9200 Dendermonde
052 38 04 35
marc_decock@outlook.com
© Jeshoots.com - Unsplash

OPENINGSUREN
Aardappelautomaat
Elke dag: 9 − 20u
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OMSCHRIJVING
Marc en Isabel zijn de tweede generatie op de Vondelhoeve. Zij
namen het bedrijf over van de ouders van Marc. Aanvankelijk
werden er een 30-tal koeien gemolken in een bindstal. In 2001
bouwden Marc en Isabel een open loopstal met ligboxen voor
50 melkkoeien. Wanneer het weer het toelaat, kan je hun koeien
rond het bedrijf zien genieten van het lekkere gras en het warme
zonnetje. Hierdoor geven de koeien lekkere melk. Wist je dat er
een koe met strepen rondloopt op het bedrijf? Ze heet Alida en
wordt heel graag geknuffeld.

© Lena Myzovets - Unsplash

PRODUCTEN
Melk, aardappelen
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15 FAMILIE FIERLAFIJN
PRODUCTEN
Aardappelen, hooi & stro, rundvlees, soep, confituur
OMSCHRIJVING
Het bedrijf in zijn huidige vorm bestaat 12 jaar. Familie Fierlafijn
is een akkerbouwbedrijf met als verbreding een paardenpension.
Er worden aardappelen, graan, maïs en gras verbouwd. Alle
aardappelen worden thuis en op de markt verkocht. Naast
aardappelen vind je er ook een uitgebreid gamma aan groenten
en fruit (merendeel bij de boer of lokaal aangekocht). Er worden
ook jaarlijks verkopen van rundvlees georganiseerd. De producten
worden verpakkingsarm aangeboden. Op verzoek is een
rondleiding mogelijk.

CONTACT
Herman Fierlafijn
Lindestraat 64
9200 Dendermonde
052 21 55 66
info@hermanfierlafijn.be
www.facebook.com/VOF-Eigen-Streek-GF-406834679774915
www.groentenpakketaanhuis.be
OPENINGSUREN
Hoevewinkel, (boeren)markt, groenten-en fruitpakketten
Woensdag: 13 − 18u
Vrijdag van 13 − 19u
Zaterdag van 15 − 18u
Zondag van 10 − 13u
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17

BART HUYCK

PRODUCTEN
Zelfgekweekte aardappelen en melk
OMSCHRIJVING
Deze melkveehouderij (Holsteinkoeien)
bestaat al generaties lang. De koeien
gaan van half april tot november buiten
op de weide. In die periode wordt
dan ook weidemelk aangeboden.
Daarnaast verkoopt men hier ook de
aardappelsoorten première en bintje.

PRODUCTEN
Groenten, fruit, zuurdesembrood, vlees,
zuivel, honing, zeep, bier, glutenvrij
brood…
OMSCHRIJVING
Bij Buurderij Dendermonde vind je alle
producten op het ritme van de seizoenen,
vakkundig geteeld en bereid door lokale
producenten. Je kiest zelf wat en hoeveel
(voor zover er genoeg op het veld staat)
en welke weken je bestelt. Je ontdekt
er groenten waarvan je niet wist dat ze
bestonden, krijgt een band met je buren
26 // (H)EERLIJK LOKAAL
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CONTACT
Bart Huyck
Hoogveld 100
9200 Dendermonde
0473 64 27 71
huyckbart@hotmail.com

F

én je producenten. Tijdens het ophalen
van je bestelling kan je hen immers ter
plaatse ontmoeten.
CONTACT
Buurderijverantwoordelijke Nora Lorré
Gildenhuis Otterstraat 124 (Parking
Processiestraat)
9200 Dendermonde
0496 31 15 45
buurderij.dendermonde@gmail.com
Volg Buurderij Dendermonde ook op
Facebook en Instagram.

Melk
Bij de boer, elke dag: 8 − 18u
(behalve zondag)

OPENINGSUREN
Kom je bestelling ophalen die je vooraf
online doorgeeft
boerenenburen.be/nl/assemblies/9170
Donderdag: 17.30 − 19u
Extra
Levering aan huis donderdag: 19 − 22u
in Dendermonde (met uitzondering van
Schoonaarde), Lebbeke en Opwijk
Afhaling in Tarra (zie pagina 15):
Vrijdag: 10 − 18.30u
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BUURDERIJ

16 DENDERMONDE

OPENINGSUREN
Aardappelen
Zelfbedieningsautomaat
(elke dag open)

18 CARLOS KOFFIE
PRODUCTEN
Koffie
OMSCHRIJVING
In deze ambachtelijke koffiebranderij brandt men met
veel trots en aandacht voor het product, al meer dan 25
jaar overheerlijke koffie van de bovenste plank.
Naast koffie ligt er ook een focus op thee: er zitten wel 85
soorten thee in het assortiment, van Oolong thee uit China
tot Chai thee uit India.

© Nathan Dumlao - Unsplash

CONTACT
Carlo & Bo Lijnneel
Steenkaaistraat 9
9200 Dendermonde
052 33 01 43 en
0475 42 16 83
info@carloskoffie.be
www.carloskoffie.be

OPENINGSUREN
Maandag t.e.m. vrijdag:
13 − 16u
Zaterdag: 10 − 17u
Zondag gesloten

VOEDSELTEAM

19 DENDERMONDE

G

F

PRODUCTEN
Uitgebreid aanbod: alle seizoensgroenten
en -fruit, vlees en zuivelproducten (rund,
varken, schaap, geit, pluimvee), eieren,
honing, noten, bloem, brood, soep,
salades, fruitsap, kruiden, confituur, wijn,
kaas, ijs, desserten…
Extra: vleesvervangende bereidingen
(zoals seitan en hummus)

Voedselteam zet actief in op het creëren
van een sterke verbondenheid tussen
boeren en burgers. Het is voor hen
belangrijk dat producenten erkenning
en waardering krijgen voor hun
inspanningen en daarvoor met een
eerlijke productprijs beloond worden.
Bestellingen worden geplaatst en betaald
via een webwinkel.

OPENINGSUREN
Bestelling plaatsen kan via de webshop:
localfoodworks.eu/store/60

OMSCHRIJVING
Voedselteam Dendermonde biedt
producten aan van verschillende
lokale producenten. Op de webwinkel
vind je onder andere producten uit
Sociale Werkplaats De Loods uit Aalst,
Kaasboerderij Keymeulen uit Hofstade,
Hoeveslagerij De Vierklaver uit Lokeren, …
Het grote voordeel is dat je dus in één
bestelling producten van verschillende
lokale handelaars kan aankopen en
dat je deze in één keer op één plek kan
afhalen. Zo kan je verschillende lokale
producenten steunen aan zo weinig
mogelijk voedselkilometers. Het is een
eerlijke en gemakkelijke manier om je
eten lokaal aan te kopen en zeker te zijn
van de kwaliteit ervan. Vers, duurzaam,
gezond en betaalbaar voedsel zijn
sleutelbegrippen.

CONTACT
Teamverantwoordelijke:
Veerle Uyttersprot
Onze-Lieve-Vrouwkerkplein 8
9200 Dendermonde
0494 91 16 22
dendermonde@voedselteams.be

Proefbestelling? Dat kan via de website
van voedselteams: www.voedselteams.be
Hier kan je doorklikken naar “proefbestellingen”. En dan doorklikken naar
proefbestellingen/ team in de buurt
uitkiezen via de kaart die wordt getoond
en je kunt bestellen.

Bestelling ophalen
Elke vrijdag: 19 − 19.30u
Mariakring
Kerkplein 8
9200 Dendermonde
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PRODUCTEN
Dranken, siropen, koffie, thee, noten,
zaden, vruchten, choco, honing, …
OMSCHRIJVING

© Kate Hliznitsova - Unsplash

NORMAL is opgericht in november 2020
door Arne Govaerts. Bij NORMAL staat
ecologisch winkelen voorop. Plantaardig,
lokaal en zo veel mogelijk zero waste
zijn er de kernwaarden. Er is dan ook een
groeiend bulk aanbod voorzien. Hierbij
kies je als klant dan zelf of je je eigen potje
meebrengt of een potje van de winkel in
bruikleen neemt.
NORMAL levert boodschappen ook aan
huis in Lebbeke, Opwijk, Dendermonde,
Buggenhout en Aalst.

F

CONTACT
Arne Govaerts
Brusselsesteenweg 32
9280 Lebbeke
normal.eco
hallo@normal.eco

© HOGENT

LEBBEKE

20 NORMAL

OPENINGSUREN
Winkel
Maandag: 17 − 18.30u
Dinsdag, woensdag, donderdag:
16.30 − 18.30u
Vrijdag: 16.30 − 19u
Zaterdag: 8.30 − 12u en 13.30 − 18u
Zondag: 10 − 12u
Webshop
normal.eco
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SLAGERIJ

23 DE WITTE WORTEL

21 VAN DEN VREKEN

CONTACT
Alain Van Den Vreken
0478 58 94 13
ajfarming@skynet.be
www.vandenvreken.be
Slagerij
Jules De Buckstraat 6
9280 Lebbeke (vlakbij de kerk)
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OPENINGSUREN
Vrijdag: 9 − 12.30u en
14 − 18u
Zaterdag: 8 − 14u
Bestellingen zijn altijd
mogelijk, via telefoon,
mail of whatsapp.

F

PRODUCTEN
Seizoensgroenten: sla, peultjes, boontjes, radijs, paprika, ui, pompoen, bloemkool…
Ook minder bekende soorten, zoals: tatsoi, zapitho, blue hubbard…
Kleinfruit: framboos, blauwe bes, kruisbes, aalbes

PRODUCTEN
Eigen kweek rundvlees van het ras Blonde d’Aquitaine
OMSCHRIJVING
In deze slagerij, gesticht door Paul Van Den Vreken in
1934, kan je terecht voor rundvlees van eigen kweek.
De runderen worden opgekweekt in de boerderij in de
Fortstraat in Lebbeke. Het vlees wordt verkocht in de
lokale slagerij. Het product is het resultaat van pure liefde
voor de extensieve teelt van vers en kwalitatief vlees.

G

OMSCHRIJVING
Bij De Witte Wortel vind je natuurlijk geteelde groenten en kleinfruit met dat
tikkeltje extra. Mario en Mieke telen naast typische seizoensgroenten ook heel wat
soorten die je niet in de supermarkt vindt, zoals tatsoi en zapitho. Er wordt op een
natuurlijke manier geteeld: bodemdieren helpen een vruchtbare bodem te creëren.
Insecten, compost en liefdevolle arbeid zorgen voor een gezonde groei.

22 BLOEM & VELD
PRODUCTEN
Maart − april: Tulpen met ‘net dat ietsje meer’
Zomermaanden: Zinnia’s, leeuwenbekjes,
zonnebloemen, dahlia’s, siergrassoorten en zoveel
meer.
OMSCHRIJVING
Bloem & Veld werd opgericht in maart 2020 en staat
voor bloemen, geteeld op het ritme van de seizoenen,
door weer en wind en met veel passie. De bloemen
worden lokaal geteeld op een veld in Opwijk, met
respect voor mens en milieu. De seizoensgebonden
boeketjes worden verkocht op de zondagse
markt in Wieze. In april en mei vind je er mooie
tulpenboeketjes, in de zomermaanden boeketjes met
een bonte zomermix zoals zinnia’s, leeuwenbekjes,
zonnebloemen en zoveel meer. Daarnaast worden
er ook boeketjes aan huis geleverd in regio’s
Lebbeke, Merchtem, Opwijk en Buggenhout. Ook
bruidsboeketten en decoratie op feesten kan gebeuren
op aanvraag.

CONTACT
Wendy De Mol
Kakemanstraat 44
9280 Lebbeke
0478 56 34 70
bloemenveldwendy@gmail.com
Facebookpagina: Bloem&veld
Instagram: bloem_enveld.
OPENINGSUREN
Boeketjes te verkrijgen op
zondagsmarkt
in Wieze: 8u − 12.30u
Voor levering aan huis,
bruidsboeketjes en feesten kan
contact opgenomen worden om
verdere afspraken te maken.

Heb je interesse in deze groenten en kleinfruit? Dan kan je zelf op het veld je keuze
maken, een bestelling plaatsen via e-mail of een abonnement nemen op een
wekelijkse box. Afhalen kan op het veld of in de Potaardestraat 10 in Lebbeke. De
Witte Wortel gaat voor zo weinig mogelijk afval, dus breng zeker zelf een doos of
boodschappenmand mee.
Bestellen bij de Witte Wortel kan ook via Eigen bodem (p.49)
en Buurderij van Dendermonde (p.26).
CONTACT
Blijstraat, 9280 Lebbeke
0476 30 26 14
dewittewortel@gmail.com
dewittewortel.wordpress.com
OPENINGSUREN
Op afspraak.
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24 IJSHOEVE NICKY
PRODUCTEN
Ambachtelijk schepijs, pannenkoeken,
dessertjes, hapjes en drankjes
OMSCHRIJVING
Bij Ijshoeve Nicky kan je terecht voor ambachtelijk schepijs,
gemaakt met de melk van eigen Holstein-koeien. Het ijs kan
ter plekke geconsumeerd worden, maar kan ook meegenomen
worden. Ook pannenkoeken, dessertjes en een hapje en drankje
zijn er te verkrijgen. Je kan er ook genieten van een kopje koffie, in
samenwerking met de lokale koffiebranderij Maeskes Roem.
De zaak werd opgestart in 2019, door dochter Nicky van de
aanpalende Vleeshoeve en haar echtgenoot Nico. Je vindt hier
een dierenweide met wat kleinvee (ezel, pony, schaapjes, geitjes,
konijntjes...) en een speeltuin met speelgoed voor de kinderen
(fietsjes, steps, gocarts, traptractors en aanhangers, trampoline...).
Ook scholen kunnen langskomen voor een begeleid bezoek,
waarbij uitleg wordt gegeven voor het traject ‘van koe tot ijs’.
CONTACT
Nico en Nicky Meert - Cami
Baardegemsestraat 39
9280 Lebbeke
0472 68 80 52
info@ijshoevenicky.be
www.ijshoevenicky.be
OPENINGSUREN
Van 1 oktober t.e.m. 31 maart
Maandag en donderdag: 14 – 18u
Vrijdag t.e.m. zondag: 12 – 20u

25 DE VLEESHOEVE
PRODUCTEN
Vlees van het runderras Belgisch witblauw van eigen kweek,
diverse charcuterie, bereide gerechten en hoeve-ijs. Ook
varkensvlees van een lokale collega-landbouwer is hier
verkrijgbaar.
OMSCHRIJVING
Net naast Ijshoeve Nicky, ligt De Vleeshoeve. Uitbaters Ronny
Cami en Celesta Moens namen het bedrijf in 1995 over van de
ouders van Celesta. Toen was het vooral een melkveebedrijf, met
een klein aantal vleesrunderen van het ras Belgisch witblauw.
Ondertussen is het aantal vleesrunderen uitgebreid en werd in
2003 een hoevewinkel opgestart. Er worden enkel vrouwelijke
runderen geslacht, rond de leeftijd van 4 à 5 jaar, wanneer het
vlees het meest mals en lekker is. Ook hoeve-ijs is er te verkrijgen.
Net naast De Vleeshoeve ligt Ijshoeve Nicky, uitgebaat door
dochter Nicky Cami en haar man Nico Meert.
CONTACT
Ronny en Celesta Cami – Moens
Baardegemsestraat 39
9280 Lebbeke
devleeshoevelebbeke@telenet.be
www.devleeshoevelebbeke.be
OPENINGSUREN
Elke zaterdag: van 10u – 17u

Van 1 april t.e.m. 30 september
Maandag en donderdag: 14 – 20u
Vrijdag t.e.m. zondag: 12 – 22u
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26 BIOBOERDERIJ STAVESHOF
PRODUCTEN
Aardappelen, kersen, pruimen, appelen, peren, fruitsappen
OMSCHRIJVING
Het vroegere fruitbedrijf van de familie Callebaut, wordt nu
verder gezet door Bart en Roselien van Bioboerderij Staveshof.
Alles wordt hier biologisch geteeld. In de hoogstamboomgaarden
wordt gekozen voor robuuste, streekeigen rassen (zoals de
appelrassen Jacques Lebel en Reine des Reinettes en de peer
Saint Remy). Bij het laagstamfruit wordt ingezet op een mix van
bekende rassen (zoals Conference, Boskoop, Elstar en Delbard) en
nieuwere variëteiten die meer geschikt zijn voor de bio-teelt met
als absolute blikvanger de appel Natyra.

CONTACT
Coenstraat 48
1745 Opwijk
0496 49 72 63
bestel@staveshof.be
www.staveshof.be
OPENINGSUREN
Hoeveverkoop van eind augustus
tot mei op zaterdag van 9 – 12.30u
in de hangar naast Kloosterstraat 17
(Wieze)
Afhalen kan ook in Coenstraat 48,
1745 Opwijk (op afspraak).
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27 ‘T KROONTJE
PRODUCTEN
Artisanaal bier (blond, bruin, tripel, quadrupel, kriek, framboos,
Belse Forel, Bels Vosken…) en afgeleide bierproducten (bierpralines,
bierpaté, bierkaas, bierlikeur, Rebelle distilled).
OMSCHRIJVING
Brouwer Dimitri is een wandelende encyclopedie als het op
bier aankomt en maakte in 2011 van een hobby zijn passie. Hij
brouwt op artisanale manier bieren van hoge gisting, volledig met
natuurlijke ingrediënten. Een extra troef is dat iedereen hier ook
terecht kan voor een zogenaamd ‘etiketbier’ (bier met eigen etiket
voor bedrijf, vereniging, verjaardag…), zelfs in kleine hoeveelheden.
Ook rondleidingen en proeverijen zijn mogelijk.

CONTACT
Dimitri Verbraekel
Hogebrug 62
9280 Lebbeke
0495 43 33 25
contact@tkroontje.be
www.tkroontje.be
OPENINGSUREN
Elke tweede en vierde zondag van de maand is de
degustatieruimte vrij te bezoeken van 11u – 18u.
Op andere momenten na afspraak.

Naast tal van artisanale bieren (blond, bruin, tripel, quadrupel, …)
zijn er ook afgeleide bierproducten te verkrijgen zoals bierpralines
en bierkaas.
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BLOEMISTERIJ

29 DE KINDER
PRODUCTEN
Snijbloemen van eigen kweek

28 IRÉNE VAN MULDERS
OMSCHRIJVING
Het bedrijf wordt gerund door Patrick Van Eycken
samen met zijn echtgenote Irène Van Mulders. Het
bedrijf werd in 1990 overgenomen van de ouders
van Patrick. De klemtoon ligt op de thuisverkoop
van aardappelen. Een goede kwaliteit is belangrijk
en daarom wordt er voor de bewaaraardappelen het
ras ‘bintje’ gekozen. In het najaar wordt de verkoop
uitgebreid met prei, ajuin, savooien, witte en rode kool.
CONTACT
Irène Van Mulders
Lange Breestraat 23B
9280 Lebbeke
0477 20 39 50
irenevanmulders@skynet.be
www.lebbeke.be/irene-van-mulders
OPENINGSUREN
De zelfbedieningsautomaat is altijd open.
Vanaf half september komt daar de verkoop
van de wintergroenten bij.
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OMSCHRIJVING
Bloemisterij De Kinder is een snijbloemenbedrijf dat
al drie generaties actief is. Je vindt hier elk seizoen wat
anders: in de herfst o.a. besdragende soorten zoals hulst en
rozebottel, in het voorjaar sneeuwbal en tal van pioenen
en in de zomer o.a. zonnebloemen, ereprijs, solidago, phlox
en hertshooi.
De bloemisterij beschikt over een gebruiksvriendelijke
zelfbedieningsautomaat dat elke dag wordt aangevuld
met seizoensboeketjes die vooral uit eigen gekweekte
snijbloemen bestaan.

CONTACT
Jos en Pieter De Kinder
Korte Minnestraat 57
9280 Lebbeke
0474 80 33 36
www.bloemisterijdekinder.be/home
bloemisterijdekinder@gmail.com
Ook te vinden op Facebook en Instagram.
OPENINGSUREN
Zelfbedieningsautomaat
Elke dag: 8 – 21u.

30 CHOCOJA
PRODUCTEN
Ambachtelijke chocolade, pralines, botertruffels en chocoladelekkernijen
OMSCHRIJVING
Chocoja biedt een gevarieerd aanbod aan pralines, botertruffels en
seizoensgebonden chocoladelekkernijen, vervaardigd met de grootste zorg,
liefde en toewijding. Er wordt enkel gebruik gemaakt van dagverse producten
en de lokale chocolade van Callebaut uit Wieze. De producten worden met de
hand gemaakt in het atelier door de meester chocolatier, en zijn verkrijgbaar
in het aangrenzende winkeltje.
CONTACT
Kristel De Smedt en Marc De Rauw
Populierenstraat 15
9280 Lebbeke
053 21 27 86
info@chocoja.be
www.chocoja.be

OPENINGSUREN
Bestellen en betalen
www.chocoja.be
Afhalen in de winkel
Vrijdag en zaterdag: 10 – 18u
Zondag: 10 – 12u
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GILBERT &

31 VOEDSELTEAM LEBBEKE
PRODUCTEN
Gevarieerd aanbod, zoals: groenten, asperges, fruit, vlees,
charcuterie, vis, zuivel, roomijs, kaas, desembrood, honing, gebak,
confituur, bier, wijn, vegetarische bereidingen
OMSCHRIJVING
Voedselteam Lebbeke biedt producten aan van verschillende
lokale producenten. Op de webwinkel vind je onder andere
producten uit Sociale Werkplaats De Loods uit Aalst,
Kaasboerderij Keymeulen uit Hofstade, De Schapenmelkerij uit
Brakel, Hammes Hoevevlees uit Hamme, … Het grote voordeel is
dat je dus in één bestelling producten van verschillende lokale
handelaars kan aankopen en dat je deze in één keer op één plek
kan afhalen. Zo kan je verschillende lokale producenten steunen
aan zo weinig mogelijk voedselkilometers. Alle producten zijn
geproduceerd in harmonie met de
vier seizoenen en met respect
voor de aarde en de natuur.

32 STIJN PHILIPS
OPENINGSUREN
Er wordt gewerkt via een webwinkel, waar je je bestelling plaatst.
Elke donderdagavond worden de bestellingen afgesloten om dan
de week erop vrijdag geleverd te worden in het depot. Iedereen
die besteld heeft komt zijn/haar bestelling daar ophalen op
vrijdag tussen 18.30u en 19u.
CONTACT
lebbeke@voedselteams.be
www.lebbeke.be/voedselteam-lebbeke
Bestelling plaatsen via de webshop:
localfoodworks.eu/store/107
Afhalen
Depot HuisElf
Kakemansstraat 11 (neem de linker blauwe poort)
9280 Lebbeke
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PRODUCTEN
Aardappelen, melk.
Extra: kleine balen hooi en stro
OMSCHRIJVING
Dit familiaal melkveebedrijf, uitgebaat
door Gilbert en Stijn Philips, biedt
verschillende producten aan zoals melk,
en aardappelen van eigen kweek. Een deel van de aardappelen
wordt verwerkt door aardappelschilbedrijf Lissens (ook van
Lebbeke). Ze worden geschild, al dan niet in frietjes gesneden,
en vacuüm verpakt. Ook deze verwerkte aardappelen kan je hier
verkrijgen. Je kan er ook terecht voor het onderhoud van percelen
en weides en voor kleine landbouwwerkzaamheden voor derden.
In de maanden juni en juli kan je hier ook hooi en stro bestellen.
CONTACT
Gilbert en Stijn Philips
Lange Breestraat 53
9280 Lebbeke
0479 67 61 05 (Stijn) en 0479 70 93 70 (Gilbert)
stijn.philips007@gmail.com
www.lebbeke.be/gilbert-en-stijn-philips
OPENINGSUREN
De aardappelen worden thuis verkocht in het aardappelschuurtje.
Dit is een onbemande verkoop op goed vertrouwen, in de Lange
Breestraat 53 in Lebbeke, of in de aardappelautomaat op de
parking van bakkerij Klein Brabant, Aalstersestraat 36 in Lebbeke.
Op bestelling
Verwerkte aardappelen, vacuüm verpakt. Melk (minstens 5 liter,
breng hiervoor zelf een verpakking mee). Hooi en stro (enkel in
juni en juli).

33 EGIDIUS BIER
PRODUCTEN
Artisanaal streekbier: tripel en dubbel.
OMSCHRIJVING
In deze brouwerij brouwt men sinds 2014 streekbieren
op basis van Amerikaanse hopsoorten. Er worden twee
soorten gemaakt: tripel en dubbel. De naam ‘Egidius’
verwijst naar een verre voorouder (16de eeuw) van de
brouwer.
CONTACT
Wim Caudron
Kruisstraat 3
9280 Lebbeke
0473 81 26 87
info@egidiusbieren.be
www.egidiusbieren.be
OPENINGSUREN
Thuisverkoop op zaterdag van 10 – 17 uur en op afspraak.
Ook lokale handelaars bieden Egidius aan.
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BUGGENHOUT
34 KOEN VERSTAPPEN

© Markus Spiske - Unsplash

PRODUCTEN
Vollegrondwitloof
OMSCHRIJVING
Als jonge starter met veel passie voor land- en tuinbouw richtte
Koen Verstappen in 2015 zijn eigen grondwitloofbedrijf op. Er
wordt geteeld volgens het Vlaams Brabants principe dat je kan
herkennen aan het streeklabel. In de hoevewinkel vind je van
oktober tot eind april vers grondwitloof.

CONTACT
Reigersweg 6A
9255 Buggenhout
0477 17 68 64
verstappen_koen@hotmail.com
OPENINGSUREN
Van oktober t.e.m. april alle dagen open van 8.30 – 18u
(op zondag tot 12u)
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36 HONING MARC AERTS
PRODUCTEN
Honing
OMSCHRIJVING
Honing is niet zomaar iets zoet, het is ook een feest van geur en
smaak en vooral van bloemen. Het is de perfecte samenwerking van
bij en bloem waarvan beide profiteren. En daar doet Honing Marc
Aerts blij aan mee. Hun bijenstand staat in de eigen tuin aan de rand
van het Buggenhoutbos. De bijen vliegen er op de bloesem van de
bomen en struiken en op de hoogstammige fruitboomgaard. Van
wilg, kerspruim, boskers, sleedoorn, krentenboompje en meidoorn
in het voorjaar tot braam, acacia, linde en esdoorn in de zomer. En
dankzij de bestuiving door de bijen leveren de oude fruitrassen als
Tranparente Blanche, Ossenkop, Franse Bellefleur, Trezeke Meyers
niet alleen honing maar ook een meeropbrengst aan appelen.

PRODUCTEN
Melk, eieren, matten (gestremde melk) en mattentaartjes
OMSCHRIJVING
De Dreefhoeve is een familiaal landbouwbedrijf. Uitbaters Marc
en Hilde startten als derde generatie in 1996. Koeien en kippen
lopen er in de zomer buiten op de wei. De melk van hun koeien
wordt in de Dreefhoeve verwerkt tot matten, dit is gestremde
melk, de grondstof voor mattentaarten.
De kwaliteit van de melk is bepalend voor de kwaliteit van de
matten. Door de toevoeging van kakelverse eieren en fijne
kristalsuiker aan de matten bekomt men de vulling van de
mattentaart: de mattenspijs. Deze zit omgeven door een
heerlijk krokant bladerdeeglaagje, goudgeel gebakken. Zonder
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toevoeging van kleurstoffen en bewaarmiddelen, kortom een echt
product van de natuur. Alle producten worden verpakkingsarm
aangeboden.
CONTACT
Marc en Hilde De Bock-Van Moer
Brandstraat 97
9255 Buggenhout
052 33 24 12
debockvanmoer@gmail.com

Tot zolang de voorraad strekt, wordt de honing ter plaatse verkocht.
Wie zijn e-mailadres doorgeeft, krijgt een seintje als de verse honing
in het potje gegoten is. Het hele proces van productie tot verkoop
verloopt ter plaatse.
CONTACT
Eikendreef 83
9255 Buggengout
052 33 02 42
marc.aerts1@skynet.be
OPENINGSUREN
Afspraak via telefoon of e-mail

OPENINGSUREN
De hoevewinkel is elke dag open van 9 – 12u.
Zondag gesloten.
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35 DREEFHOEVE

37 TER HOEVEN BVBA
PRODUCTEN
Groentenplanten (plantaardappelen, plantajuin, erwten- en
bonenplanten, slaplanten, tomatenplanten…), tuinkruiden en zaden
OMSCHRIJVING
Ter Hoeven is een familiebedrijf dat ondertussen al 4 generaties lang
groentenplanten en tuinkruiden aanbiedt aan de hobbytuinder. De mooie
en kwalitatieve planten komen uit eigen kwekerij.
Het streefdoel van Ter Hoeven is om de hobbykwekers zo goed mogelijk
bij te staan opdat zij een hele mooie opbrengst zouden hebben. Er is niets
zo leuk dan klanten die tevreden zijn over de kwaliteit en het resultaat van
de planten die ze hier gekocht hebben!
CONTACT
Ilse Verleysen – Frank Moens
Ter Hoeven 4
9255 Buggenhout
052 33 20 93
0478 45 30 87
Ilse.verleyen1@telenet.be
www.terhoeven.be
OPENINGSUREN
Dinsdag tot vrijdag: 13.30 – 18u
Zaterdag: 9 – 12u en 13.30 – 18 u
Zondag, maandag en feestdagen gesloten.
Er kan ook online een bestelling geplaatst
worden via www.terhoeven.be.
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38 CHARELS IJS
PRODUCTEN
Ijs
OMSCHRIJVING
Charels ijs werd in 1980 in Londerzeel opgestart. De ouders van de
huidige uitbaters hadden er een boerderij en maakten ijs met de melk
van hun eigen koeien. Na hun pensioen werd het bereiden van ijs
verdergezet door de dochters. Isabelle is enkele jaren later een eigen
zaak gestart in Buggenhout. Zij halen de verse melk rechtstreeks bij
Renaat De Boeck, de boer in de buurt.
Bij Charels ijs zit je het hele jaar door goed voor een ambachtelijk ijsje.
Op het pleintje rechtover de winkel staan picknicktafels waar je rustig
van een ijsje kan genieten. Voor verjaardagen, communies, huwelijken,
jubileums… kunnen gepersonaliseerde ijstaarten gemaakt worden. Hier
is voor ieder wat wils te vinden, qua smaak, grootte en afwerking. Tijdens
de feestdagen is hier ook een groot assortiment aan kerststronken en
ijspateekes te vinden.
CONTACT
Isabelle Vereerstraeten
Schoolstraat 57
9255 Buggenhout
052 34 55 85
charels.ijs@telenet.be
www.charelsijs.handelsgids.be

OPENINGSUREN
Van april tot september
Dinsdag tot vrijdag: 13 – 20u
Zaterdag: 10 – 18u
Zondag: 10 – 20u
Maandag gesloten.

Van oktober tot maart
Woensdag tot vrijdag: 13 – 18.30u
Zaterdag: 10 – 18u
Zondag, maandag en dinsdag gesloten.
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39 WALLABIEKE
PRODUCTEN
Uitgebreid aanbod van lokale producten,
(ook fruitsappen en confituur), eigen
honing(producten), honingbiertjes,
honingzeep, bierkaas en nog (veel) meer.

F

G

OMSCHRIJVING
Sedert 2014 biedt Bart Callaert met
Wallabieke een breed aanbod aan
duurzame natuurlijke producten van
eigen productie aan, aangevuld met
producten van een zestigtal collegaproducenten. Alles wordt verpakkingsarm
aangeboden aan de klant. Dit alles wordt
georganiseerd via de hoevewinkel, de
zelfpluktuin, webwinkel en andere
aanbieders van lokale producten.
Je kan er ook workshops bijwonen over
bijen en biologische teelt. Wallabieke
staat ook open voor teambuildings en
rondleidingen. Bart Callaert is een van de
eerste keurmeesters, auteur van (kinder)
boeken en voortrekker van de natuurlijke
korteketenproducten.
CONTACT
Bart Callaert
Bovendonkstraat 194
9255 Buggenhout
0498 75 15 74
info@wallabieke.be
wallabieke.be
OPENINGSUREN
Heel de week op afspraak of tijdens de
openingsuren: elke donderdag van 10 tot
20u en 1 op 2 zaterdagen.

40 EIGEN BODEM
PRODUCTEN
Uitgebreid aanbod: alle seizoensgroenten
en -fruit, vlees (rund, varken, paard,
schaap, geit, pluimvee) en melk (rund,
schaap, geit, paard) eieren, honing,
noten, bloem, brood, soep, salades,
fruitsap, kruiden, confituur, wijn, kaas, ijs,
desserten…
OMSCHRIJVING
Eigen Bodem levert in de wijde omgeving
producten van eigen productie en recht
van bij de boer of producent aan huis.
Niet alleen vers en duurzaam, maar ook
verpakkingsvrij. Zo betaal je niet alleen
een eerlijke prijs, maar koop je ook zo
ecologisch en ethisch als maar kan!

G

F

duurzaam en gezond te consumeren. Door
beter te informeren en op een eenvoudige
manier de beste en meest ecologische
producten thuis te krijgen aan een eerlijke
prijs. Heerlijk, eerlijk, lokaal en duurzaam
zijn de sleutelwoorden van Eigen
Bodem. Maar ook gedecentraliseerd: de
producent of de verantwoordelijke van
een verzamelpunt beheert zijn eigen
netwerk. Eigen Bodem biedt het platform
aan en waakt over het lokale en duurzame
karakter.

CONTACT
Bart Callaert
Bovendonkstraat 194
9255 Buggenhout
0498 75 15 74
info@eigenbodem.be
www.eigenbodem.be
OPENINGSUREN
Altijd open 24/7

Je kan de pakketten volledig zelf
samenstellen en gratis laten leveren aan
huis of afhalen na je online bestelling.

Eigen Bodem heeft tot doel de drempel
voor consumenten te verlagen om lokaal,
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42 BLOM
PRODUCTEN
Bloemen (zelfoogst- of zelfpluktuin)

© Dovile Romoskaite - Unsplash

OMSCHRIJVING
Doorheen coronatijd zochten velen onder ons een nieuwe
uitlaatklep. Zo ook Xander Van Doorslaer, bio - ingenieur van
opleiding en reeds jaren gepassioneerd door de natuur. BLOM
pluktuin is in 2021 gestart als een kleinschalig initiatief waar
diverse bloemen met zorg voor natuur en omgeving lokaal
geteeld worden. Zowel jong als oud is welkom om te genieten van
de geuren, kleuren en rust die deze bloemenpluktuin met zich
meebrengt. Door het aanbod van verschillende bloemsoorten is
ieder zelfgeplukt boeketje een pracht om in huis te hebben.
Zet je emmertje dus maar al klaar en trommel je vrienden,
familieleden op voor een unieke plukervaring! Snijmateriaal
wordt ter plaatse voorzien.

OMSCHRIJVING
Geert Fertinel maakt ‘ijskreem’ op ambachtelijke
manier. Zijn grootvader begon hier al mee in 1938.
Geert en zijn ouders namen de zaak over in 1988,
wat dus betekent dat Geert al meer dan 30 jaar
lang voor lekker vers ijs zorgt! De verse melk voor
het ijs wordt gekocht bij Renaat De Boeck, de
boer in de buurt.
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OPENINGSUREN
Tijdens het plukseizoen, midden juni – eind oktober, word je op
de hoogte gebracht van de openingstijden van BLOM pluktuin:
op aangegeven zaterdagvoormiddagen van 9 – 12u. Dit wordt op
instagram en facebook medegedeeld. Abonnees kunnen na een
introductie op de weide gaan wanneer ze willen.

BLOM verzorgt ook verjaardagsfeestjes, fotoshoots, workshops
rond bloemschikken en kinderkampen.

41 FERTINEL
PRODUCTEN
Ijs

CONTACT
Xander Van Doorslaer
Meersstraat
9255 Buggenhout
0472 88 11 98
@blom_pluktuin op instagram
Facebook.com/blom.pluktuin

CONTACT
Geert Fertinel
Hoogweg 96
9255 Buggenhout
052 33 38 21
geert.fertinel@telenet.be
www.fertinel.be
OPENINGSUREN
Elke dag geopend (behalve maandag).
De openingsuren zijn terug te vinden op www.fertinel.be
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43 VOF HOPPESCHEUTEN
PRODUCTEN
Hopscheuten
OMSCHRIJVING
Hopscheuten of hopkeesten is de naam voor de jonge
ondergrondse uitlopers van de hopplant. Goed klaargemaakt zijn
ze heerlijk.
VOF Hoppescheuten werd opgericht in 1992. Ondertussen
bewerkt men er 4 hectare. Uitbater Paul is afkomstig van
Erembodegem dat gelegen is in de regio Asse -Aalst. Lange tijd
was dit de enige bekende regio voor zijn hopkeesten. Dit bedrijf
staat voor dagverse hopscheuten van prima kwaliteit, afkomstig
van uitgekozen variëteiten die geschikt zijn voor de hopscheuten.
Paul, zijn echtgenote en enkele seizoensarbeiders zorgen zelf
voor de oogst van de hopscheuten. Door de jaren heen werd
de verkoop van hopscheuten aan restaurants uitgebreid naar
de groothandel. Tijdens de coronajaren werd de verkoop ook
uitgebreid naar particulieren.
CONTACT
Paul Temmerman
Meersveld 1
9255 Buggenhout
0475 32 66 80
p.temmerman1@skynet.be
hoppescheuten.be
OPENINGSUREN
De verkoop gebeurt tijdens het hopseizoen, dit is doorgaans van
half februari tot half april. De hoevewinkel is dan elke dag open
van 12 – 13u en van 17 – 18u. Rondleidingen kunnen op aanvraag
georganiseerd worden.
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HOOILAART-

44 HOEVE

PRODUCTEN
Uitgebreid aanbod zuivelproducten (zoals melk, boter,
plattekaas, pudding, hoeveijs…) en eieren. Extra: vaste
kazen van onze collega’s.
OMSCHRIJVING
De Hooilaarthoeve is een gespecialiseerd melkveebedrijf
(tweede generatie, sinds 1985) met eigen hoevewinkel. Alle
producten worden sinds 1998 bereid met dagverse melk
van eigen koeien en dit zonder toevoeging van smaak- of
kleurstoffen. Dit zorgt voor de authentieke smaak van deze
ambachtelijke producten.
CONTACT
Eddy en Martine De Blaiser - Van Malderen
Beukenstraat 96
9255 Buggenhout
052 33 08 76
martinevanmalderen@hotmail.com
OPENINGSUREN
Vrijdag: 10 – 18u
Zaterdag: 9 – 16u

IMKERIJ VERHEYDEN -

45 VAN DAMME

PRODUCTEN
Honing, bijenproducten (zoals propolis en koninginnebrij)
OMSCHRIJVING
Het imkeren werd uitbaters Wim en Kristin meegegeven door
de grootvader van Kristin. Inmiddels baten Wim en Kristin
zelf al 12 jaar Imkerij Verheyden – Van Damme uit. Men brengt
er eerlijke en zuivere honing rechtstreeks tot bij de verbruiker.
Naargelang het seizoen beschikt men over lentehoning,
koolzaadhoning, appelbloesemhoning, zomerhoning en
andere bijenproducten.
CONTACT
Wim Verheyden & Kristin Van Damme
Bosstraat 108
9255 Buggenhout
0479 35 02 46
verheyden.vandamme@gmail.com
OPENINGSUREN
Gewoon aanbellen, wil je op zeker spelen
geef seintje op voorhand.
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COLOFON
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Stijn Van Belleghem
Regionaal Landschap Schelde-Durme
Markt 1, 9230 Wetteren
WETTELIJK DEPOT
D/2022/12835/4
VORMGEVING
Toast confituur Studio

REDACTIE
Jan Maertens en Barbara Depril
Regionaal Landschap Schelde-Durme
DRUK
gedrukt op gerecycleerd papier door
drukkerij Bulckens bv
MET DANK AAN
Provincie Oost-Vlaanderen, stad
Dendermonde, gemeenten Lebbeke
en Buggenhout.
Voor de meest recente informatie:
www.heerlijklokaal.be

WEKELIJKSE MARKTEN
BAASRODE
Elke woensdag van 13 – 17u
BUGGENHOUT
Elke donderdag van 8 – 13u
DENDERBELLE
Elke vrijdag van 8 - 12.30u
DENDERMONDE-CENTRUM
Elke maandag van 8 – 13u
LEBBEKE
Elke zaterdag van 8 - 12.30u
WIEZE
Elke zondag van 8u – 12.30u

WEKELIJKSE BLOEMENMARKT
Dendermonde (Gedempte Dender)
Oudegem (Kerkplein)
Schoonaarde (Parking Schoonaardebaan)
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Elke zondag van 7 – 14u in:
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