Korte keten

beste keuze, zeker weten!
Brochure thuisverkoop 2018

Voorwoord
Beste,
Na de publicatie van de eerste editie van de brochure “thuisverkoop in land- en
tuinbouw” en de organisatie van enkele boerenmarkten voerde de dienst landbouw in samenwerking met de Stedelijke Raad voor Land- en Tuinbouw een
grote enquête uit in de sector. Op deze bevraging kregen we heel wat positieve
reacties. Het doet ons plezier dat veel Lokerse boeren en tuinders bereid zijn om
ook concreet hun deuren open te zetten voor de lokale consument, voor u en
mij.
Door de directe verkoop van veilig, gezond voedsel en andere
landbouwproducten bezorgen ze de gebruiker-consument niet alleen alles verser dan vers, laten ze hem voeling en contact houden met zijn eigen buurt maar
dragen ze ook concreet hun steentje bij om te werken aan een beter klimaat.
Graag ondersteunen wij vanuit de stad dit mooie engagement ! In deze brochure bundelen wij voor u het uitgebreide en diverse aanbod van onze alle landen tuinbouwbedrijven waar u terecht kunt voor directe aankopen van al dat
goeds van eigen bodem.
Nieuw vanaf 1 april 2018 is ook dat u bij deze lokale producenten terecht kunt
met cadeaucheques van de stad Lokeren. Deze cheques kunnen worden aangekocht bij de dienst toerisme. Op deze manier kan u anderen overtuigen dat wat
van hier is ook topkwaliteit bezit.
Wij wensen u in elk geval een mooie ontdekkingstocht bij onze bedrijven !
Van harte,
Nina Van der Sypt		
schepen van Landbouw		

Dirk Martens		
voorzitter SRLT		

Gerd Vermeir
secretaris SRLT

ALPACALOKEREN

Hulsdongenstraat 6, 9160 LOKEREN
0493/20.44.05
info@alpacalokeren.be
www.alpacalokeren.be
100 % alpacawol voor breien, spinnen en vilten
wijze van aanbieden:
 winkel (op afspraak)
 webshop
openingsuren: bellen voor afspraak + aankoop via webshop
periode van het jaar: gans het jaar
andere nuttige informatie: jeugdverblijf, zorgboerderij, beleefboerderij

AUDENAERT GERRIT

Rechtstraat 18, 9160 LOKEREN
0476/47.54.80
gerritaudenaert@msn.com
dagverse hoevemelk, aardappelen en ajuinen
wijze van aanbieden:
 automaat
openingsuren: alle dagen : 08u-20u
periode van het jaar: gans het jaar

BOKMOLENHOEVE PLUIMVEEBEDRIJF
Bokslaarstraat 100, 9160 LOKEREN
0492/75.80.50
guy.staessens@skynet.be
www.bokmolenhoeve.be

- levend pluimvee, legkippen, sierkippen, eenden, …
- alle toebehoren voor het houden van pluimvee
wijze van aanbieden:
 winkel
openingsuren:
- van 01.03 tot 31.10 : ma-di-vrij-za : 09u-12u en 14u-18u
- van 02.11 tot 28.02 : vrij en za : 09u-12u en 14u-17u
periode van het jaar: gans het jaar
andere nuttige informatie: zorgboerderij

DE KEUKELAERE LV – ’T FRAISEKE
Gentse Steenweg 88, 9160 LOKEREN
0485/13.46.68 – 0476/05.79.10
dekeukelaerelv@gmail.com
facebook: T Fraiseke
aardbeien
wijze van aanbieden:
 winkel/kraam
automaat
openingsuren:
- van 15.04 tot 30.06: van ma tot vrij : 14u-18u
- za, zo en feestdagen: 10u-18u
- van 15.04 tot 15.11: automaat 24u/24u
andere nuttige informatie: zorgboer + deelnemer Rapenpad

HOEVESLAGERIJ DE VIERKLAVER
Hemelseschoot 19, 9160 LOKEREN
0498/85.00.05
devierklaver@yahoo.com
www.devierklaver.be

- alle vlees en vleeswaren
- alle producten van collega’s (zie samenwerkingsverband)
wijze van aanbieden:
 winkel
webwinkel : www.hoeveslagerij-de-vierklaver.be
openingsuren:
- van di tot vrij : 08u-18u30
- za : 08u-17u
periode van het jaar : gans het jaar door
samenwerkingsverband: met lokale collega-boeren: ’t Groenselof
Heiende, ’t Eikenhof Eekstraat, Verhofstede Fruitsappen Eksaarde, Dirk
Poelman Stenenbrug, FV Vervaet-Van Eetvelde Doorslaar
andere nuttige informatie: bedrijfsbezoeken op aanvraag, zorgboerderij

DE WILDE PATRICK

Beekstraat 44, 9160 LOKEREN
0494/87.88.31
patrick65dewilde@gmail.com
- tuinbouw- en graszaden
- alle moestuinplanten en tuinkruiden
wijze van aanbieden:
 winkel
woensdagmarkt Lokeren
openingsuren:
- van ma tot vrij : 14u-18u
- za : 9u-12u en 13u-18u
periode van het jaar: gans het jaar door geopend met seizoensaanbod

HOEVEAUTOMAAT DOORSLAAR
VAN EETVELDE RITA & VERVAET BERT
Doorndonckeindeken 12, 9160 LOKEREN
0473/57.18.58
vervaetb1@hotmail.com
facebook: Hoeveautomaat Doorslaar

aardbeien
aardappelen en beperkte seizoensgroenten
wijze van aanbieden:
 winkel
automaat
openingsuren:
- winkel : za : 09u-17u
- automaat : 24u/24u
periode van het jaar:
- aardbeien : 01.04 tot 31.12
- aardappelen en groenten : gans het jaar door
samenwerkingsverband: met andere lokale land- en tuinbouwers : o.a.
Dirk Poelman Stenenbrug en ‘t Groenselof Heiende
andere nuttige informatie: zorgboerderij

MILI HOEVEZUIVEL

Eksaardebaan 5, 9160 LOKEREN
09/348.24.50
info@milihoevezuivel.be
www.milihoevezuivel.be
- ambachtelijk schepijs en stijlvolle ijstaarten
- meer dan 100 ambachtelijke kazen
- diverse soorten melk en melkdessertjes
wijze van aanbieden:
 winkel
webshop
openingsuren:
- van di tot za : 10u-12u en 14u-18u30
- zo : 10u-12u
periode van het jaar: gans het jaar door
andere nuttige informatie: bedrijfsbezoeken mogelijk op aanvraag

POELMAN DIRK

Stenenbrug 17, 9160 LOKEREN
0495/82.05.87
dirk.poelman@skynet.be
appelen en peren
wijze van aanbieden:
 winkel
openingsuren:
zomer: - za : 09u-12u en 14u-18u
- zo : 09u-12u
winter: - za : 09u-12u en 14u-17u
- zo : 09u-12u
periode van het jaar: vanaf 15.09 tot 30.04

POLFLIET BENNY

Oosteindeken 27, 9160 LOKEREN
0478/61.33.08
benny.polfliet@skynet.be
aardappelen en ajuinen
wijze van aanbieden:
 winkel
openingsuren:
van ma tot za : 08u-18u
periode van het jaar: gans het jaar door
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Deze brochure is een realisatie van stad Lokeren,
dienst Milieu en Landbouw

STUYVENBERG CVBA – FAMILIE DE BRANDT
Rechtstraat 224, 9160 LOKEREN
0475/45.32.03
stuyvenberg1@telenet.be – frank.de.baets@skynet.be
- appelen en peren
- seizoensfruit en fruitsappen
- aardappelen en ajuinen
wijze van aanbieden:
 winkel
automaat
openingsuren:
za: 09u-12u en 14u-17u, automaat: 24u/24u
periode van het jaar: gans het jaar door behalve van 01.08 tot en met
15.08
samenwerkingsverband: met enkele lokale boeren

GEITENBOERDERIJ ’T EIKENHOF

PETER EN MONIQUE VAN KERCKHOVE - VERVAET
Eekstraat 218, 9160 LOKEREN
0486/18.10.49
info@geitenboederij-eikenhof.be
www.geitenboerderij-eikenhof.be

- verse geitenkaas, geitenyoghurt, geitenmelk en geitenijs
- een breed gamma melkproducten, fruit- en groenten afkomstig
van collega-boeren
wijze van aanbieden:
 winkel
openingsuren: ma-woe-vrij-za : 09u-18u
periode van het jaar: gans het jaar door
samenwerkingsverband: met een aantal lokale collega-boeren:
Keymeulen Hofstade, ’t Grintehof Staakte, Fruitsappen Verhofstede
Eksaarde, ’t Uilenbos Moerbeke
andere nuttige informatie :
- zorgboerderij
- landbouweducatie

’T GRINTEHOF

Nijsstraat 13, 9160 LOKEREN
0475/20.51.36 – 0499/35.43.87
tgrintehof@hotmail.be
Facebook: Tgrintehof
aardbeien
wijze van aanbieden:
 winkel
openingsuren:
- van 01.05 tot 01.07: - van ma tot za : 09u-12u en 13u-18u
- zo : 09u-12u
- van 25.08 tot 01.11: woe en za : 09u-12u – 13u-18u
andere nuttige informatie: mogelijkheid tot bedrijfsbezoek

’T GROENSELOF – GERT BRACKE
Heiendestraat 50, 9160 LOKEREN
0478/42.35.16
info@tgroenselof.be
www.tgroenselof.be

GRONDwitloof, asperges, aardappelen en andere vollegrondsgroenten van eigen kweek aangevuld met een assortiment fruit
wijze van aanbieden:
 winkel
automaat
openingsuren:
- di : 13u-17u - woe : 08u-12u30 - vrij : 13u-17u - za : 08u-12u30 zo : 08u-12u
- van 15.04 tot 30.06 (aspergetijd) : openingsuren zie website
periode van het jaar: gans het jaar door – aanbod seizoensgebonden
samenwerkingsverband: met andere lokale collega-boeren : Dirk Poelman Stenenbrug, Stefaan De Keukelaere Oudenbos, FV Van
Eetvelde-Vervaet Doorslaar, Beedrop (online-verkoop), Boeren en Buren
(Zele – Sint-Niklaas)
andere nuttige informatie: zorgboerderij, soepkar Alderande, …

VAN MIGERODE JOHAN

Rechtstraat 168, 9160 LOKEREN - Eksaarde
09/346.93.51
info@johanvanmigerode.be
www.johanvanmigerode.be
tuinplanten en bomen
wijze van aanbieden:
 verkoop in open lucht
openingsuren:
van ma tot vrij : 16u-19u
za : 08u-12u en 13u-18u
periode van het jaar: van september tot mei

VERHOFSTEDE FRUITSAPPEN

Nieuwe Baan 15, 9160 Eksaarde-LOKEREN
09/346.87.79
info@fruitsappen-verhofstede.com
www.fruitsappen-verhofstede.com
zuiver natuurlijke fruitsappen
wijze van aanbieden:
 winkel
openingsuren:
za : 09u-12u
vrij : 08u-12u en 13u-17u
periode van het jaar: het jaar rond

WILSSENS JOHAN

Veldstraat 25, 9160 LOKEREN
0472/69.32.93
wilssensjohan@gmail.com
aardappelen en pompoenen
wijze van aanbieden:
 winkel
automaat
openingsuren:
za : 10u-18u
automaat : 24u/24u
periode van het jaar:
aardappelen : gans het jaar door
pompoenen : van 01.09 tot 01.01

Deze brochure is een uitgave van
Stad Lokeren
Dienst Milieu, Klimaat en Landbouw
Groentemarkt 1
9160 Lokeren
09 342 30 14
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