Heb je vragen over hoeveverwerking en
thuisverkoop?
Neem gerust contact met ons op!

Viering tienjarig bestaan
16 september 2013
Kempense Geitenkaas Polle, Lichtaart

Steunpunt Hoeveproducten
Remylaan 4b
3018 Wijgmaal – Leuven
Telefoon
GSM
E-mail
Website

016/24 39 54
0473/20 85 46
steunpunthoeveproducten@ons.be
www.steunpunthoeveproducten.be

Het Steunpunt Hoeveproducten is een initiatief van KVLV, Vrouwen met vaart vzw
met de steun van de Vlaamse overheid.

V.U.: KVLV, Vrouwen met vaart, Chris Van Hoof, Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal-Leuven

MET DANK AAN
ALLE HOEVEPRODUCENTEN
DIE MEEWERKTEN AAN DE
HOEVEPOTLUCK

APPELEN ROES

WOLKENHOEVE

Bij Appelen Roes in Oud-Turnhout vind je appelen en peren
van eigen kweek, milieubewust geteeld en supervers, het hele
jaar door. Dankzij een uniek bewaarproces kan Appelen Roes
het hele jaar door vers fruit leveren. Je vindt er niet alleen de
gewone rassen zoals Jonagold, Jonagored en Conference,
maar ook speciale rassen zoals Delbard, Elstar, Fuji, Pinova,
Doyenne, …

‘Wolkenhoeve’ is een hoeveslagerij waar het varkensvlees op
het bedrijf zelf gekweekt en versneden wordt. Het voer voor de
dieren wordt bereid op 'grootmoederwijze' met natuurlijke
producten zoals granen, aardappelen en zuivelproducten. Dit
alles geeft aan het vlees een lekkere, sappige en karaktervolle
smaak.

Hou je van puur appelsap, zonder toegevoegde suikers of
bewaarmiddelen? Ook daarvoor kun je bij ons terecht: een
prima dorstlesser van puur appelsap, gezond en een waar
festijn van pure smaken. Alleen het beste is goed genoeg.
Contact
Gunter en Hilde Roes
Telefoon:
014/72 30 94
E-mail:
info@appelenroes.be
Website:
www.appelenroes.be
Winkel Oud-Turnhout:
Steenweg op Sevendonk 95
2360 Oud-Turnhout
Winkel Herentals:
Aarschotseweg 6
2200 Herentals

Je kunt het kwaliteitsvolle varkensvlees kopen in hun
hoevewinkel. Tevens kun je een kijkje achter de schermen
nemen op het gesloten varkensbedrijf (enkel op afspraak). Na
een bezoek kun je genieten van een maaltijd bereid met eigen
hoeveproducten.
Contact
Chris en Ria Peeters-Nouwen
Wolkenstraat 25
2440 Geel
Telefoon:
014/85 08 11
E-mail:
info@wolkenhoeve.be
Website:
www.wolkenhoeve.be

KEMPENSE GEITENKAAS POLLE

DE HOEVE

Wat in 1979 begon als een kleinschalige biologische boerderij
in Westmalle, groeide in 1993 uit tot een modern bedrijf in
Lichtaart.

Sinds 1995 bereiden Maria en Marc vers hoeve-ijs op de
boerderij.

Ondertussen zijn er 500 melkgeiten ondergebracht in een ruime
stal waar ze dagelijks voorzien worden van vers stro. ´s Zomers
kunnen ze voluit grazen op de groene weide. Ze worden
tweemaal daags gemolken in een apart melklokaal met een
moderne melkinstallatie die zorgt voor een hygiënische
melkwinning.
Daarna wordt de melk verwerkt tot diverse soorten kaas. Deze
worden bereid uit 100% zuivere rauwe geitenmelk die met de
grootste zorg gewonnen wordt. Het assortiment bestaat zowel
uit rauwe-melkse kazen als gepasteuriseerde kazen en wordt
verkocht in de eigen hoevewinkel en op boerenmarkten.
Geitenboerderij Polle ontvangt ook grotere groepen voor een
rondleiding.
Contact:
Paul en Veerle D’haene – Minsaer
Eerselingenstraat 36
2460 Lichtaart
Telefoon:
014/55 61 50
E-mail:
info@polle.be
Website:
www.polle.be

Dit werd een echte passie, waarin Maria zich meer en meer
toelegde. Kennis werd verruimd door het volgen van cursussen.
De liefde voor de boerderij en het ijs werd ook doorgegeven
aan de kinderen. Dochter Leen werkt sinds 2010 deeltijds mee
op het bedrijf, en zoon Jef stapte in 2012 mee in de
landbouwvennootschap.
Een echt, hecht gezinsbedrijf waar mensen een ijsje kunnen
komen likken. Hun specialiteit is ijstaarten maken waarbij de
creativiteit de vrije loop krijgt.
Lekkere verse ijsjes en met liefde gemaakt, dat smaakt!
Contact:
Marc en Maria De Schutter - Geerts
Cauwenberglei 80
2243 Pulle
Telefoon:
03/484 66 30
Facebook:
Krijm van ‘De Hoeve’
E-mail:
deschuttermarc@gmail.com

FRANS VANDEN BERGH, AARDBEIEN

HOEVE WOLFSKAMER, ZUIVELPRODUCTEN

Frans Vanden Bergh heeft een kleinschalig familiebedrijf in
aardbeienteelt.

Melk en zoveel meer lekkers…

Met zijn jarenlange expertise in serreteelt, stellingteelt,
beschermd en in openlucht, kweekt het bedrijf heerlijke
aardbeien van mei tot eind oktober.
Contact:
Frans Vanden Bergh
Zwanenberg 25/1
2920 Kalmthout
Telefoon:
03/666 57 00 & 0499/20 80 49
E-mail:
elsmilbou@hotmail.com

Hoeve Wolfskamer is een gespecialiseerd melkveebedrijf dat
gerund wordt door de broers Raf en Herman Dams.
Herman houdt zich voornamelijk bezig met de koeien, terwijl
Raf de melkverwerking voor zijn rekening neemt.
Een gedeelte van de melk wordt verwerkt tot een ruim
assortiment zuivelproducten zoals hoeveijs, desserts, boter, ...
Al dit lekkers is te koop in hun hoevewinkel en op
boerenmarkten. Verder leveren ze aan bakkers, slagers en
kaashandelaars in de buurt.
Als ware landbouwambassadeurs ontvangen ze elk jaar ook
heel wat schoolkinderen op hun boerderij.
Contact
Herman en Raf Dams
Millegemseweg 1
2440 Geel
Telefoon:
014/58 94 88

HOEVESLAGERIJ GABRIELS

FRANS VERMEULEN
Het bedrijf werd opgestart door de vader van Frans. Hij begon
met het telen van aardappelen en witte en rode kolen.
In 1970 nam Frans het bedrijf over en voegde Chinese kool toe
aan het assortiment. Naast groente- en aardappelteelt, vind je
ook vleesvee en andere akkerbouw zoals tarwe en maïs op het
bedrijf.

Gabriëls hoeveslagerij en landbouwbedrijf is gelegen in
Stabroek en wordt al verschillende generaties uitgebaat door de
familie Gabriels. Leen en Gert leiden een gemengd bedrijf met
akkerbouw en zoogkoeienhouderij.
Op 2 september 2011 openden zij een hoeveslagerij. Ze
verkopen er kwaliteitsproducten zoals eigen rundvlees,
kalfsvlees en aardappelen.
De nadruk ligt hier op de korte keten: Leen en Gert controleren
alles van veld tot bord. De keten is ook gecertificeerd zodat
voedselveiligheid steeds voldoende aandacht krijgt.
Contact:
Gert & Leen Gabriels – Brouwers
's Hertogendijk 54
2940 Stabroek
Telefoon:
0473/80 60 11
Website:
www.hoeveslagerijgabriels.be

In de hoevewinkel vind je naast de eigen producten ook nog
groenten en fruit van collega boeren.
Op zondag vind je ons marktkraam terug op de markt in
Herentals.
Contact
Familie Vermeulen-Vanthielen
Hoogbraak 20
2222 Wiekevorst
Telefoon:
014/26 59 52 & 0477/67 06 06
E-mail:
versrum@hotmail.com

FRUITBEDRIJF BERCKELAER

HOEVEBAKKERIJ VAN DOREN

Heerlijk Waaswijntje!

Dertig jaar geleden startte de familie Van Doren op hun
boerderij met het bakken van brood en gebak in een houtoven
op ambachtelijke wijze.

Nadat een Aalsterse wijnmakersgilde fruitbedrijf Berckelaer het
resultaat liet proeven van een halfdroge appelwijn gemaakt van
hun appels, namens ze de beslissing om zelf ook eens te
experimenteren.
De vele positieve reacties waren het startsein voor een jaarlijks
toenemende productie van dit edele vocht. Zo wordt op dit
moment ongeveer 10% van de appelproductie verwerkt tot
appelwijn. Voornamelijk Jonagold, geschikt door zijn hoge
sapproductie en rijk aan natuurlijke suikers in combinatie met
Elstar en Boskoop die een hoger zuurgehalte bevatten en over
rijke aroma's beschikken, vormen de basis van de heerlijke
Berckelaer appelwijn.
Afhankelijk van de hevigheid en de duur van de gisting bekomt
men een droge of halfdroge appelwijn.
Berckelaer appelwijn is een echt
natuurproduct en dat weet de
consument te appreciëren.
Contact:
Berten en Isabel
Meersschaert - Coppieters
Holdamstraat 1
9170 Sint-Gillis-Waas
Telefoon:
03 770 55 57
E-mail:
info@berckelaer.be
Website:
www.berckelaer.be/wijn

Hun tarwe wordt in een kleine maalderij verwerkt tot bloem en
meel, waarvan ze brood bakken.
Deze ambachtelijke producten worden verkocht op openbare
markten en thuis.
Momenteel wordt het bedrijf uitgebaat door vader, moeder en
zoon.
Contact
Ivo Van Doren
Heike 26
2811 Hombeek
Telefoon:
015 41 16 39
E-mail:
heidi.sl@skynet.be

